
                                                        

 

Pamatinformācijas dokuments – Kriptovalūtas CFD 

Dokumenta mērķis 

Šis dokuments ir paredzēts, lai sniegtu jums galveno informāciju par šo konkrēto ieguldījumu produktu, un tas nav uzskatāms par mārketinga materiālu. Šīs informācijas 

sniegšana ir juridiska prasība, lai palīdzētu jums izprast ar šo produktu saistīto būtību, riskus, izmaksas, iespējamos ieguvumus un zaudējumus un lai jūs varētu salīdzināt 

šo produktu ar citiem piedāvātajiem produktiem. 

 
Kriptovalūtas cenas starpības līgumu ("CFD") piedāvā Admiral Markets Cyprus Ltd. ("AM", "mēs" vai "mūs"), kas ir Kiprā reģistrēts uzņēmums, kura darbību regulē 

Kipras Vērtspapīru un biržu komisija (CySec) - licences numurs 201/13. Admiral Markets Cyprus Ltd. juridiskā adrese: Dramas 2, 1. stāvs, 1077 Nikosija, Kipra. Lūdzu, 

zvaniet pa tālruni +357 22 222 046 vai apmeklējiet https://admiralmarkets.com/lv?regulator=cysec, lai iegūtu vairāk informācijas. 

 
Šis dokuments pēdējo reizi tika atjaunināts 2021. gada 8. aprīlī. 

  Jūs grasāties pirkt sarežģītu produktu, kuru iespējams būs grūti izprast. 

Kas ir šis produkts? 

A tipa cenas starpības līgums ("CFD") ir sviras finansējuma līgums, kas noslēgts ar AM divpusēji. Tas ļauj investoram spekulēt ar pamatā esošās kriptovaltas cenas 

kāpumu vai kritumu. 

 
Investoram ir iespēja pirkt (jeb atvērt "garo pozīciju") CFD, ja tiek uzskatīts, ka kriptovalūtas cena palielināsies, vai pārdot (jeb atvērt "īso pozīciju") CFD, ja tiek uzskatīts, 

ka kriptovalūtas cena samazināsies. CFD cena tiek atvasināta no pamatā esošās kriptovalūtas cenas. Piemēram, ja investoram ir garā pozīcija Bitcoin CFD un Bitcoin 

cena pieaug, palielināsies arī CFD cena. Pēc līguma termiņa beigām AM izmaksās investoram starpību starp līguma slēgšanas vērtību un līguma atvēršanas vērtību, t. i., 

ieguldītāja peļņu. No otras puses, ja investoram ir garā pozīcija un Bitcoin pašreizējā cena krītas, samazināsies arī CFD vērtība, tāpēc līguma termiņa beigās investors 

maksās AM starpību starp līguma slēgšanas vērtību un līguma atvēršanas vērtību.  

 

Par kriptovalūtu CFD vienmēr jānorēķinās finansiāli, un par tiem nevar norēķināties, fiziski piegādājot jebkuru citu kriptovalūtu. Visos CFD ietvertais sviras finansējums 

palielina gan peļņu, gan zaudējumus.  

 

Mērķi 

CFD mērķis ir ļaut ieguldītājam gūt labumu no pamatā esošās kriptovaltas cenu svārstībām (gan augšup, gan lejup), izmantojot sviras finansējumu, faktiski nepērkot, 

nepārdodot vai citādi nepārvedot pamatā esošo kriptovaltu. CFD tirdzniecība tiek veikta ar sviras finansējuma palīdzību, jo CFD ir nepieciešama tikai neliela daļa no 

līguma nosacītās vērtības, kuru jāiemaksā kā sākotnējā marža un tā ir viena no galvenajām CFD tirdzniecības iezīmēm. Piemēram, ja ieguldītājs iegādājas 2.0 CFD, no 

kuriem katrs pārstāv 1 Ether, ar sākotnējo maržu 50% un pamatā esošās kriptovaltas cenu USD 500, sākotnējais ieguldījums būs USD 500 x 2.0 x 1.0 x 50% = USD 500. 

Sviras efekts, šajā gadījumā 1:2 (1/50%), ir radījis līguma nosacīto vērtību USD 1,000 (USD 500 par Ether x 2.0 līgumi x 1.0 Ether par līgumu). Tas nozīmē, ka ar katru 

pamatā esošās kriptovalūtas cenas punkta izmaiņu (t. i., cenas izmaiņu par 0.01) CFD vērtība mainās par 0.02 USD. Piemēram, ja ieguldītājam ir garā pozīcija un tirgus 

vērtība pieaug, par katru viena punkta pieaugumu šajā tirgū tiks gūta peļņa 0.02 USD. Tomēr, ja tirgus vērtība samazinās, par katru tirgus vērtības samazināšanās punktu 

tiks aprēķināti zaudējumi 0.02 USD apjomā. No otras puses, ja ieguldītājam ir īsa pozīcija, peļņa tiek gūta atbilstoši samazinājumam šajā tirgū un zaudējumi - atbilstoši 

palielinājumam. 

 
Kriptovalūtas CFD ir iepriekš noteikts līguma termiņš, un tas beidzas katru piektdienu, tāpēc šī produkta maksimālais turēšanas laiks ir viena 5-dienu darba nedēļa. 

 
CFD pozīcijas automātiska slēgšana var notikt, ja ieguldītājs nespēj iemaksāt papildu līdzekļus, lai izpildītu negatīvas cenas svārstību rezultātā pārkāptās maržas prasības. 

Tas notiks, kad kontā esošo līdzekļu apjoms samazināsies līdz noteiktai procentuālajai daļai no sākotnējās maržas summas. Turklāt kriptovalūtas CFD automātiska 

slēgšana notiek katru piektdienu iepriekš noteiktā laikā, un jauns līgums kļūst pieejams tirdzniecībai, sākot ar nākamās pirmdienas sesijas sākumu. AM saglabā arī 

iespēju vienpusēji atcelt jebkuru CFD līgumu, ja uzskata, ka līguma noteikumi ir pārkāpti. 

 

 

Potenciālais privātais ieguldītājs 

Šis produkts ir paredzēts investoriem, kuriem jau ir izpratne un iepriekšēja pieredze ar sviras finansējuma produktiem. Visbiežāk pirms kapitāla ieguldīšanas investori 

jau saprot, kā tiek noteikta CFD cena, skaidri saprot, kas ir marža un sviras finansējums, kā arī iespēju zaudēt visu kontā esošo noguldījumu summu. Viņiem arī jāsaprot 

produktam raksturīgā riska un peļņas attiecība salīdzinājumā ar akciju tirdzniecību. Ieguldītājiem jābūt arī pietiekamiem finanšu resursiem un spējai segt zaudējumus 

sākotnēji ieguldītās summas apmērā. 
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Kādi ir iespējamie riski un peļņa? 

Riska indikators 

Iepriekš minētais riska rādītājs ir riska līmeņa kopsavilkums, kas raksturo šā 

produkta riska līmeni salīdzinājumā ar citiem produktiem. Tas atspoguļo, 

cik liela ir varbūtība, ka, tirgojot produktu, jums radīsies zaudējumi tirgus 

svārstību dēļ vai tāpēc, ka mēs nevaram jums samaksāt. 

 

Mēs esam novērtējuši šo produktu kā 7 no 7, kas ir visaugstākā iespējamā 
riska klase. Tas nosaka, ka iespējamie zaudējumi no produkta darbības 
nākotnē ir ļoti augsti. 

 
CFD ir sviras finansējuma produkti, kas pamatā esošā tirgus svārstību dēļ 

var ātri radīt zaudējumus. Zaudējumi var sasniegt ieguldīto summu, un 

tādēļ var būt nepieciešams iemaksāt papildu līdzekļus. AM piedāvā 

aizsardzību privātajiem ieguldītājiem pret konta deficītu saskaņā ar 

Negatīvas bilances aizsardzības politiku. Tomēr nav nekādu līdzekļu, kas 

aizsargātu jūsu kapitālu pret tirgus risku, kredītrisku vai likviditātes risku. 

 
Apzinieties valūtas risku. Ir iespējams pirkt vai pārdot CFD valūtā, kas atšķiras no jūsu konta bāzes valūtas. Galīgā summa, ko jūs varat saņemt pretī, ir atkarīga no abu 

valūtu maiņas kursa. Šis risks nav ņemts vērā iepriekš redzamajā riska rādītājā. Kā minēts, dažos gadījumos var būt nepieciešams iemaksāt papildu līdzekļus, lai segtu 

radušos zaudējumus, tas nozīmē, ka kopējie zaudējumi, kas jums var rasties, var būt vienādi ar ieguldīto summu. 

 
Tirgus apstākļi var būt tādi, ka jūsu CFD darījums ar kriptovalūtu tiks slēgts par cenu, kas jums ir mazāk izdevīga, un tas var būtiski ietekmēt jūsu saņemtās peļņas līmeni. 

Mēs paturam tiesības slēgt jūsu atvērto CFD līgumu, ja jūs nesaglabājat nepieciešamo minimālo drošības rezervi, ja esat parādā AM vai ja pārkāpjat tirgus regulatīvās 

prasības. Šis process var būt automatizēts. 

 
Jūs neesat pasargāti no turpmākās tirgus uzvedības, tāpēc varat zaudēt daļu vai visus savus ieguldījumus. Ja mēs nespēsim samaksāt jums pienākošo summu, jūs varat 

zaudēt visu savu ieguldījumu. Tomēr Jūs varat gūt labumu, no ieguldītāju kompensācijas fonda (skatīt sadaļu "Kas notiek gadījumā, ja Admiral Markets Cyprus Ltd. nespēj 

samaksāt") un, kā jau minēts, arī no Negatīvas bilances aizsardzības politikas. Iepriekš redzamajā riska rādītājā šīs aizsardzības iespējas nav ņemtas vērā. 

Izpildes Scenāriji 

Šajā sadaļā aprakstītie scenāriji ir izstrādāti, lai parādītu, kādi var būt jūsu ieguldījuma rezultāti. Būtu lietderīgi tos salīdzināt ar citu produktu relatīvajiem scenārijiem. 

Šie scenāriji ir nākotnes rezultātu novērtējums, balstīts uz pagātnes rezultātiem un nekādā ziņā nav precīzs rādītājs. Jūsu gūtā peļņa būs atkarīga no tirgus uzvedības un 

CFD turēšanas laika. “Stresa” scenārijs nozīmē to, ko jūs varētu saņemt ekstremālos tirgus apstākļos, un tajā nav ņemta vērā situācija, kad mēs nevaram jums samaksāt. 

 
Veidojot 1. tabulā minētos scenārijus, tika izmantoti šādi pieņēmumi: 

 
 

Kriptovalūtas CFD (atvērtā pozīcija tiek uzturēta dienas laikā) 

Kriptovalūtas atvēršanas cena: P 500 

Darījuma lielums (vienam CFD): TS 2 

Ķīla: M 50% 

Ķīlas prasības (USD) MR = P x TS x M 500 

Darījuma apjoms (USD) TN = MR / M 1,000 

 

1. Tabula 

Garās pozīcijas 

izpildes scenārijs 

Aizvēršanas 

cena 

(likme) 

Cenas 

izmaiņa 

Peļņa/zau

dējums 

(USD) 

Īsās pozīcijas izpildes 

scenārijs 

Aizvēršanas 

cena 

(piedāvājums) 

 
Cenas 
izmaiņa 

 
Peļņa/zaudējums 
(USD) 

Labvēlīgs 575 15% 150 Labvēlīgs 425 15% 150 

Vidējs 525 5% 50 Vidējs 475 5% 50 

Nelabvēlīgs: 425 -15% -150 Nelabvēlīgs: 575 15% -150 

Stresa 250 -50% -500 Stresa 750 -50% -500 

 

Uzrādītajos skaitļos ir iekļautas visas produkta izmaksas. Ja šo produktu jums ir pārdevis kāds cits vai ja trešā persona sniedz jums konsultācijas par šo produktu, šajos 

skaitļos nav iekļautas izmaksas, kas jums, iespējams, būs jāsedz šai personai. Aprēķinos nav ņemts vērā jums piemērojamais nodokļu režīms, kas arī var ietekmēt 

ieņēmumu summu. 

Zemāks risks 
 

 

Augstāks risks 
 

 

 

Riska rādītājs paredz, ka jūs, iespējams, nevarēsiet iegādāties vai 
pārdot savu CFD par cenu, par kādu vēlējāties, tirgus 
svārstīguma dēļ, vai arī jums var nākties iegādāties vai pārdot 
savu CFD par cenu, kas būtiski ietekmē to, cik daudz jūs atgūsiet. 
 

 

 

https://admiralmarkets.com/lv/start-trading/documents/negative-balance-protection-policy-retail?regulator=cysec
https://admiralmarkets.com/lv/start-trading/documents/negative-balance-protection-policy-retail?regulator=cysec
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Kas notiek gadījumā, ja Admiral Markets Cyprus Ltd. nespēj samaksāt? 

Ja AM nespēs izpildīt savas finansiālās saistības pret jums, jūs varat zaudēt savu ieguldījumu vērtību. Tomēr saskaņā ar CySEC noteikumiem AM atdala visus privāto 

klientu līdzekļus no saviem līdzekļiem. AM piedalās arī Ieguldītāju kompensācijas fondā (ICF), izmaksā kompensāciju ieguldītājiem līdz 20 000 EUR apmērā. 

Privātpersonas ir tiesīgas saņemt kompensāciju no ICF, un arī mazie uzņēmumi var pretendēt uz šo atbalstu. Parasti lieliem uzņēmumiem šādu tiesību nav. Lai iegūtu 

vairāk informācijas, skatiet mūsu uzņēmuma informācijas dokumentu. 

 

Kādas ir izmaksas? 

CFD tirdzniecība ar pamatā esošo kriptovalūtu ir saistīta ar šādām izmaksām: 

 

Šajā tabulā parādīti dažādi izdevumu kategoriju veidi un to nozīme 
 

 
 

 
Vienreizējās 
izmaksas pie 

pozīcijas 
atvēršanas vai 

slēgšanas 

 
Spreds 

Starpību starp pirkšanas cenu ("piedāvājuma cena") un pārdošanas cenu ("likmes cena") sauc par spredu. Šīs izmaksas 

tiek realizētas katru reizi, kad jūs atverat un aizverat darījumu. 

 

Valūtas konversija 

Jebkura nauda, realizētā peļņa un zaudējumi, korekcijas, komisijas un maksājumi, kas ir denominēti valūtā, kas nav jūsu 

konta bāzes valūta, tiks konvertēti jūsu konta bāzes valūtā, izmantojot piemērojamo FX pāru mediānas cenas 

tirdzniecības platformā, kura tiek aprēķināta kā (piedāvājuma cena - likmes cena) / 2 

 

Vienreizējās 
izmaksas pie 

pozīcijas 
atvēršanas vai 

slēgšanas 

 
Komisija 

Par mūsu kriptovalūtu CFD produktiem tiek iekasēta komisijas maksa par katru darījumu. Sīkākai informācijai lūdzu, 

apmeklējiet mūsu vietnes sadaļu Komisijas. 

Tekošie 

izdevumi 

 
Maksa par 
atvērtas pozīcijas 
pārcelšanu uz 
nākamo dienu 

Sākot no plkst. 00:00 (EET) no jūsu konta tiek iekasēta maksa par katrām 4 stundām, kamēr jūsu pozīcija tiek uzturēta,. 

Tas nozīmē, ka, jo ilgāk pozīcija tiek turēta, jo dārgāk tas maksās. 

Neparedzētie 

izdevumi 

 
Izplatītāja 
komisijas maksa 

Laiku pa laikam mēs varam nodot daļu sava spreda, komisijas un pārējo konta maksu citiem, tostarp izplatītājam, kas 

iepazīstināja jūs ar mums.    

 

Cik ilgi man ir jāuztur pozīcija un vai es varu priekšlaicīgi izņemt naudu? 

Kā minēts iepriekš, šiem produktiem nav ne ieteicamā turēšanas perioda, ne atcelšanas perioda, un tāpēc nav atcelšanas maksas. Kriptovalūtas CFD atvēršanu un 

slēgšanu var veikt jebkurā laikā tirgus darba stundās. 

 

Kā iesniegt sūdzību nepieciešamības gadījumā? 

Ja esat neapmierināti ar kādu no Admiral Markets Cyprus Ltd. sniegtajiem pakalpojumiem, pirmkārt varat sazināties ar mūsu Klientu vadības komandu pa tālruni: +357 

22 222 046; pa e-pastu: compliance@admiralmarkets.com.cy; vai rakstiski: Admiral Markets Cyprus Ltd., 2 Dramas, 1st floor, 1077 Nicosia, Cyprus. Sīkāka informācija 

atrodama mūsu tīmekļa vietnes sadaļā par sūdzību izskatīšanu. 

 
Varat izmantot arī Eiropas Komisijas tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformu. 

 

Cita svarīga informācija 

Ja starp jūsu rīkojuma izvietošanas un izpildes brīdi ir kavēšanās, jūsu rīkojums var netikt izpildīts par gaidīto cenu. Pirms tirdzniecības jums jāpārliecinās, vai jūsu 

interneta savienojums ir pietiekami stabils un ātrs. Mūsu vietnes sadaļā Dokumenti un noteikumi ir sniegta svarīga informācija par jūsu kontu. Pārliecinieties, ka 

iepazināties ar visiem noteikumiem un politikām, kas attiecas uz jūsu kontu. 

 
Mūsu līgumu specifikācijās ir papildu informācija par CFD tirdzniecību ar pamatā esošo kriptovalūtu. To var atrast tirdzniecības platformā un tīmekļa vietnē 

https://admiralmarkets.com/lv?regulator=cysec . 

 

https://admiralmarkets.com/lv/start-trading/documents/investment-firm-license?regulator=cysec
https://admiralmarkets.com/lv/start-trading/commissions-calculations
mailto:compliance@admiralmarkets.com.cy
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