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Цел 

Този документ е насочен към предоставянето на ключова информация по отношение на този специфичен инвестиционен продукт и не трябва 

да се приема като маркетингов материал. Това е законово изискване да се предостави тази информация, за да Ви помогне да разберете 

естеството, рисковете, разходите, потенциалните печалби и загуби, свързани с този продукт и да Ви даде възможност да сравните този продукт 

спрямо други продукти, които се предлагат. 

Договор за разлика ("ДЗР") на индекс се предлага от Admiral Markets Cyprus Ltd. ("AM", "ние" или "нас"), дружество, регистрирано в Кипър и 

регулирано от Кипърската комисия за ценни книжа и борси (CySec)– лиценз номер 201/13. Седалището на Admiral Markets Cyprus Ltd е 2 Dramas, 

1st floor, Nicosia 1077 Cyprus. Моля обадете се на +357 22 22 2 046  или отидете  https://admiralmarkets.com/bg/?regulator=cysec  за повече 

информация.    
Този документ е актуализиран последно на 08 април 2021г. 

 

  Предстои ви да закупите продукт, който е силно изтънчен и може да е труден за разбиране. 

Какъв е този продукт? 

Договор тип А за разлика ("ДЗР") е договор с ливъридж, сключен с AM на двустранна основа. Той позволява на инвеститора да спекулира с 

покачване или спадане на цената на базовия индекс. 

Инвеститорът има възможност да купи (или да отвори "дълга позиция") ДЗР в опит да се възползва от покачващите се цени на индекс; или 

да продава (или да отвори "къса позиция") ДЗР, за да се възползва от спад в цената на индекс. Цената на ДЗР е извлечена от тази на базовия 

индекс, който може или да бъде текущата цена ("пари в брой"), или форуърдна ("бъдеща") цена. Например, ако инвеститор има дълга позиция 

в ДЗР на FTSE 100 и цената на базовия индекс се повиши, стойността на ДЗР ще се увеличи на свой ред. След като договорът приключи, AM 

ще плати на инвеститора разликата между стойността на затваряне на договора и стойността на отваряне на договора, т.е. печалбата на 

инвеститора. От друга страна, ако инвеститорът има дълга позиция и паричната цена на базовия индекс падне, стойността на ДЗР ще намалее, 

така че, в края на договора инвеститорът ще плати на AM разликата между стойността на затваряне на договора и стойността на отваряне на 

договора. ДЗР, свързан с фючърсната цена, работи по почти идентичен начин, изключвайки фактът, че такива договори имат предварително 

определена дата на изтичане – подробно описана дата, в която договорът ще се затвори автоматично. ДЗР на индекс трябва винаги да се 

уреждат  финансово, и не могат да бъдат уредени чрез физическо или доставяемо уреждане ,на какъвто и да е друг актив(и). Ливъриджът на 

ДЗР също има увеличителен ефект както върху печалбите, така и върху загубите. 

Цели 

Целта на ДЗР е да даде възможност на инвеститора да получи експозиция с ливъридж към движението в стойността на базовия индекс 

(независимо дали това е нагоре или надолу), без да е необходимо действително да купува, продава или прехвърля по друг начин базовия индекс. 

Експозицията е с ефект на ливъридж, тъй като ДЗР изисква само малка част от условната стойност на договора да се предостави предварително 

като първоначален маржин и това е една от ключовите характеристики на договорите за разлика. Например, ако инвеститор купи 2,0 ДЗР, всеки 

от които представлява 1 ценово ниво на базовия индекс, с размер на първоначален маржин от 5% и цена на базовия индекс от 10 000 USD, 

първоначалната инвестиция ще бъде 10'000 usd x 2,0 x 1,0 x 5% = 10000 USD. Ефектът на ливъридж, в този случай 1:20 (1 / 5%) е довел до 

условна стойност на договора от USD 20,000 (2.0 индексни ценови нива на USD 10'000). Това означава, че за всеки 1 пункт промяна в цената 

(т.е. промяна на цената с 1.0) на базовия индекс стойността на ДЗР се променя с 2,0 USD. Например, ако инвеститорът има дълга позиция и 

пазарът се увеличи по стойност, ще бъде реализирана печалба от 2,0 USD за всеки 1 пункт увеличение на този пазар. Ако обаче пазарът 

намалее по стойност, за всеки пункт ще се понесе загуба от 2,0 USD. От друга страна, ако инвеститор притежава къса позиция, печалбата се 

реализира в съответствие с евентуалните спадове на този пазар, както и загуба за всякакви увеличения там. 

ДЗР в брой няма предварително определена дата на падеж и следователно е безсрочен; за разлика от това, ДЗР на фючърс има предварително 

определена дата на изтичане. Дължината на периода на задържане е по преценка на всеки отделен инвеститор, въз основа на неговата 

стратегия за търговия, стил и предвиден резултат – няма препоръчителна дължина за този период от време. Автоматично закриване на ДЗР 

може да възникне, ако инвеститор не успее да депозира допълнителни средства, с които да изпълни изискването за маржин в резултат на 

отрицателно движение на цените. Това ще се случи, когато оценката (текущия баланс) на дадена сметка намалее до определен процент от 

първоначалния размер на маржина. В случай на ДЗР на фючърси инвеститорите ще получат възможност да търгуват договор за следващия 

месец, например преди приключването на договор от ноември AM ще предостави договор от декември. AM запазва и възможността 

едностранно да прекрати всеки ДЗР, ако счете, че условията на договора са нарушени. 

Предвиден за непрофесионален инвеститор 

Този продукт е предназначен за инвеститори, които вече имат разбиране и предишен опит в справянето с ливъридж продукти. Обикновено, 
преди да ангажират каквито и да е капитали, инвеститорите вече ще разбират как се формират цените на ДЗР, ще имат ясно схващане за 
понятията за маржин и ливъридж и факта, че депозираните средства могат да бъдат напълно загубени. Те следва, също така, да разбират 
профилът риск/възнаграждение на продукта, когато се сравнява с този на търговията с акции. Също така е задължително инвеститорите да 
имат подходящи финансови средства и способност да поемат загуба на първоначалната инвестирана сума. 

Какви са потенциалните рискове и възвръщаемост? 

Индикатор за риска 

Риск индикаторът по-горе е обобщение на нивото на риска, който този продукт показва, когато в сравнение с други продукти. Той означава колко 

вероятно е продуктът да загуби пари заради движенията на пазара или защото не сме в състояние да ви платим. 

Определихме този продукт да бъде 7 от 7, което е най-високият възможен рисков клас. Това оценява потенциалните загуби от бъдещите 

резултати на продукта на много високо ниво. 

ДЗР са продукти с ливъридж, които поради движения в рамките на базовия пазар могат бързо да генерират загуби. Загубите могат да са цялата 

инвестираната сума,  следователно може да изисква депозиране на допълнителни средства. AM предлага защита на непрофесионалните 
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инвеститори срещу дефицити по сметки с  Политика за Защита от 

Негативен Баланс. Няма обаче средства за защита на Вашия 

капитал срещу пазарен риск, кредитен риск или ликвиден риск. 

Бъдете наясно с валутния риск. Възможно е да купувате или 

продавате ДЗР във валута, която е различна от основната валута 

на Вашата  сметка.  Крайната сума, която може да получите в 

замяна, зависи от обменния курс между двете валути. Този риск не 

е разгледан в показателя за риск, който можете да видите по-горе. 
Както е посочено, при някои обстоятелства от Вас може да се 

изисква да  извършите допълнителни плащания, за да платите 

всички загуби, които са настъпили, което означава, че общата 

загуба, която може да понесете, може да е цялата 

инвестираната сума. 

Условията на пазара може да означават, че Вашата ДЗР сделка с 

индекс е затворена на по-неблагоприятна цена, което би могло 

значително да се отрази на нивото на възвръщаемостта, която 

получавате. Ние си запазваме правото да закрием Вашия отворен 

ДЗР, ако не поддържате минималния маржин, който се изисква, ако 

сте задлъжнял към AM, или ако противоречите на пазарните 

разпоредби. Този процес може да бъде автоматизиран. 

Не сте защитени срещу резултати на фючърсния пазар, така че бихте могли да загубите част или цялата си инвестиция. Ако не сме в състояние 

да Ви платим дължимото, бихте могли да загубите цялата си инвестиция. Възможно е обаче да се възползвате от фонд за компенсация на 

инвеститорите (вижте раздела "Какво се случва, ако Admiral Markets Cyprus Ltd не е в състояние да Ви плати") и, както е посочено, също и от 

Политика за Защита от Негативен Баланс. Индикаторът за риск, който можете да видите по-горе, не разглежда тези защити. 

Сценарии за представяне 

Сценариите, очертани в този раздел, са предназначени да Ви покажат как би могла да се представи Вашата инвестиция. Би било добра 

практика те да бъдат сравнени с относителните сценарии на други продукти. Тези сценарии са оценка на бъдещите резултати въз основа на 

минали доказателства за това как стойността на тази инвестиция може да варира, и в никакъв случай не са точен показател. Всяка 

възвръщаемост, която получавате, зависи от това как се представя пазарът и за колко време държите ДЗР. Стресовият сценарий означава 

какво може да получите при екстремни пазарни обстоятелства и не отчита ситуация, при която не сме в състояние да Ви платим. 

Следните предположения са използвани за създаване на сценариите в таблица 1: 

 
 

ДЗР на индекс (държан в рамките на ден) 

Цена на отваряне на индекса: P 10,000 

Търговски размер (на ДЗР): TS 2 

 
Поле: M 5% 

Изискване за маржин (USD): MR = P x TS x M 1,000 

Условна стойност на търговията (USD): TN = MR / M 20,000 

 

 
Таблица 1 
 

Сценарий за 

представяне на 

дълги позиции 

Цена на 

затварян

е (бид) 

Промяна 

на цената 

Печалба/за

г уба (USD) 

Сценарий за 

представяне на 

къси позиции 

Цена на 

затваряне 

(аск) 

 
Промяна на 
цената 

 
Печалба/загуба 
(USD) 

Благоприятен: 10,150 1.5% 300 Благоприятен: 9,850 -1.5% 300 

Умерен: 10,050 0.5% 100 Умерен: 9,950 -0.5% 100 

Неблагоприятен: 9,850 -1.5% -300 Неблагоприятен: 10,150 1.5% -300 

Стресов: 9,500 -5.0% -1,000 Стресов: 10,500 5.0% -1,000 

Показаните цифри включват всички разходи за продукти. Ако този продукт Ви е бил продаден от някой друг, или има трета страна, която Ви 

съветва за този продукт, тези цифри не включват никакви разходи, които може да се наложи да платите на нея. Личното Ви данъчно положение, 

което може да повлияе и на това колко получавате в замяна, също не се взема предвид тук. 

Какво ще стане, ако Admiral Markets Cyprus Ltd. не може ли да се изплати? 

Ако AM не е в състояние да изпълни финансовите си задължения към Вас, може да загубите стойността на инвестицията си. AM обаче отделя 

всички средства на непрофесионални клиенти от собствените си пари, в съответствие с правилата на CySEC.  AM участва и във Фонд за 

компенсиране на инвеститорите (ФКИ), който обхваща допустими инвестиции до 20 000 EUR. Физическите лица отговарят на условията по 

схемата за ФКИ и по-малките предприятия също могат да бъдат допустими. Най-общо казано, по-големите предприятия са изключени от 

схемата на ФКИ. Вижте повече в документа информация за нашата компания. 

По-нисък риск По-висок риск 

Индикаторът за риск предполага, че може да не сте в 
състояние да купите или продадете CFD-а си на цената, 

която сте искали, поради волатилност на пазара или може 
да се наложи да купите или продадете CFD-а си на цена, 

която значително оказва влияние върху това колко 
получавате обратно. 
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Какви са разходите? 

Търговията с ДЗР върху базов индекс понася следните разходи: 

 

 
Тази таблица показва различните видове категории разходи и тяхното значение 
 

 
 

Пари в брой 

и фючърси 

 
 
 

Еднократн и 

разходи за 

влизане или 

излизане 

 
Спред 

Разликата между цената на купуване ("цена аск") и цената на продаване ("цена бид") се 

нарича спред. Този разход се реализира всеки път, когато отваряте и затваряте сделка. 

 
 

Конвертиране 

на валута 

Всички парични средства, реализирана печалба и загуби, корекции, такси и комисионни, които 
са деноминирани във валута, различна от основната валута на Вашата сметка, ще бъдат 
преобразувани в основната валута на Вашата сметка, като се използват средната цена на 

приложимите Форекс двойки в платформата за търговия, където средната цена се изчислява 
като (цена бид - цена аск) / 2 

 
 
 

Само в брой 

 
 
 
Текущи 

разходи 

 
 
 
Корекции за 

дивиденти 

ДЗР на индекси подлежат на парични корекции, отразяващи претегления ефект от 

изплащанията на дивиденти на акциите, които съставляват базовия индекс. Вашата сметка 

ще бъде кредитирана при заемане на дълга позиция (купува) или дебитирана при заемане 

на къса позиция (продава) за съответната сума на екс-дивидент датите а съставните акции 

на индекса, ако сте отворили ДЗР върху индекс преди края на дневната търговска сесия 

в деня преди такива екс-дивидент дати. 

ДЗР за кеш индекс DAX 30 не подлежи на корекции на дивиденти. 

 
Само в брой 

Текущи 

разходи 

Разходи 

за 

задърж

ане  

Такса се начислява по сметката Ви за всяка вечер, че Вашата позиция е задържана. Това 

означава, колкото по-дълго заемате позиция, толкова повече струва. 

Пари в брой 

и фючърси 

 

Съпътства 

щи разходи 

Такса 
дистрибутор 

Възможно е от време на време да споделяме част от нашите такси за спред, комисионни 

и други сметки с други лица, включително дистрибутор, който може да Ви е представил. 

Колко дълго да го държа и мога ли да взема пари рано? 

Както е посочено по-горе, тези продукти нямат препоръчан период на държане, нито срок за анулиране и следователно, няма такси за анулиране. 

Може да отваряте и затваряте ДЗР на индекс по всяко време в пазарните часове. Моля, имайте предвид, че притежаването на ДЗР на суровина 

в дългосрочен план може да понесе съществени дневни разходи за задържане. 

Как мога да се оплачем, ако трябва? 

Ако сте недоволни от който и да е аспект на услугата, предоставена Ви от Admiral Markets Cyprus Ltd, можете, на първа инстанция, да се 

свържете с нашия Екип за обслужване на клиенти по телефон: +357 22 222 046; по имейл: compliance@admiralmarkets.com.cy; или писмено: 

Admiral Markets Cyprus Ltd., 2 Dramas, 1st floor, 1077 Nicosia, Cyprus. Допълнителни подробности можете да намерите на нашия уебсайт раздел 

за разглеждане на жалби. 

Можете също така да се обърнете към платформата на Европейската комисия за онлайн решаване на спорове. 

Друга съответна информация 

Ако има изоставане във времето, от което сте направили поръчката си, и момента, в който е изпълнена, поръчката Ви може да не бъде изпълнена 

на цената, която сте очаквали. Трябва да се уверите, че Вашата интернет връзка е достатъчно силна, преди да търгувате. Разделът "Документи 

и правила"  на нашия уебсайт съдържа важна информация по отношение на сметката Ви. Трябва да се уверите, че сте запознати с всички 

правила и политики, които се прилагат за профила Ви. 

Нашите технически спецификации съдържат допълнителна информация за търговия с ДЗР върху базова суровина. Те могат да бъдат намерени 

на платформата за търговия и на уебсайта https://admiralmarkets.com/bg/?regulator=cysec. 
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