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Dokumendi eesmärk 

Selle dokumendi eesmärk on anda teile põhiteavet selle konkreetse investeerimistoote kohta ja seda ei tohiks võtta turundusmaterjalina. 

Selle teabe esitamine on seadusest tulenev nõue, mis aitab teil mõista selle toote olemust, riske, kulusid, võimalikku kasu ja kahjumit ning 

võimaldab teil võrrelda seda toodet teiste pakutavate toodetega.    

 

Tooraine innavahelepingut („CFD”) pakub Küprosel registreeritud ja Küprose väärtpaberite ja börsikomisjoni (CySec) poolt reguleeritud 

ettevõte Admiral Markets Cyprus Ltd. („AM”, „meie” või „meie”). - litsentsi number 201/13. Admiral Markets Cyprus Ltd. registreeritud 

asukoht on: 2 Dramas, 1. korrus, 1077 Nikosia, Küpros. Lisateabe saamiseks helistage +357 22 222 046 või minge aadressile 

https://admiralmarkets.com.    

 

Seda dokumenti uuendati viimati 8. aprillil 2021. aastal. 

 

Olete ostmas toodet, mis on väga keerukas ja millest võib olla raske aru saada. 

Mis tootega on tegemist? 

A-tüüpi vaheleping („CFD”) on AM-iga kahepoolselt sõlmitud finantsvõimendusega leping. See võimaldab investoril spekuleerida indeksi 

hindade tõusu või languse üle. 

 

Investoril on võimalus osta (“pikaks“) CFD-d, et saada kasu indeksi tõusust; või müüa (“lühikeseks”) CFD-d, et saada kasu tooraine langusest. 

CFD hind tuleneb tooraine hinnast, mis võib olla kas praegune “sularaha” hind või tuleviku “futuuri” hind. Näiteks kui investor ostis nafta 

CFD-d “pikaks” ja nafta hind tõuseb, suureneb CFD väärtus omakorda. Kui leping on lõppenud, maksab AM investorile lepingu 

sulgemisväärtuse ja lepingu avamisväärtuse vahe, st investori kasumi. Teisest küljest, kui investor ostis “pikaks” ja kulla hind langeb, 

väheneb ka CFD väärtus - seega maksab investor lepingu lõppemisel AM-ile sulgemisväärtuse ja lepingu avamisväärtuse vahe. CFD-d, mis 

põhinevad tooraine tulevikuhinnal, toimivad peaaegu samamoodi, kuid neil on etteantud aegumiskuupäev ehk kuupäev, millal leping 

automaatselt sulgub. Tooraine CFD-de tasumine ja nendega arveldamine toimub alati rahas ja muude materiaalsete varadega või mõnel 

kolmandal viisil arveldamine pole võimalik. CFD finantsvõimendusel on ka suurenev mõju nii kasumile kui kahjumile. 

Eesmärgid 

CFD eesmärk on võimaldada investoril saada finantsvõimendusega positsioon tooraine väärtuse muutumisele (olgu see siis üles- või 

allapoole), ilma et oleks vaja tegelikult osta, müüa või muul viisil üle kanda toorainet. Positsioon on võimendatud, sest CFD nõuab esialgse 

marginaalina vaid väikese osa lepingu väärtusest ja see on üks CFD-dega kauplemise põhiomadusi. Näiteks kui investor ostab 2,0 CFD-d, 

millest iga CFD esindab 100 trooja untsi kulda, esialgse tagatissummaga 5% ja aluseks olevat toorainet hinnaga 1200 USA dollarit trooja 

untsi kohta, on esialgne investeering 1200 USD x 2,0 x 100 x 5% = 12 000 USA dollarit. Antud juhul finantsvõimendusega 1: 20 (1/5%), on 

lepingu väärtus 240 000 USD (1200 USA dollarit trooja untsi kohta x 2,0 x 100 trooja untsi lepingu kohta). See tähendab, et iga 1-punktilise 

hinnamuutuse (st 0.001-kordne muutus) korral muutub CFD väärtus 2,0 USA dollari võrra. Näiteks kui investoril on “pikk” positsioon ja turg 

on tõusutrendis, teenitakse 2,0 USA dollari suurust kasumit iga 1-punktilise tõusu eest sellel turul. Ja vastupidi, kui turg langeb, tekib 

kahjum 2,0 USA dollarit iga punkti kohta. Teisest küljest, kui investoril on “lühike” positsioon, saadakse kasum turuhinna langemisel ja 

kahjum, kui turuhind on kasvutrendis. 

 

Sularaha CFD-l ei ole etteantud lõpptähtaega, küll aga on futuuri CFD-l aegumiskuupäev. Hoidmisperioodi pikkus on vastavalt investori enda 

äranägemisele ja lähtub investori kauplemisstrateegiast, stiilist ja soovitud tulemusest. Sellel perioodil pole soovitatavat pikkust. 

 

CFD võib automaatselt sulgeda, kui investor ei hoia negatiivse hinnaliikumise tõttu täiendavaid rahalisi vahendeid kontol, et täita 

tagatisnõuet. See juhtub siis, kui konto väärtus (omakapital) väheneb teatud protsendini esialgsest tagatissummast. Enne võlakirja CFD 

kehtivusaja lõppu antakse investoritele võimalus kaubelda järgmise kuu lepinguga - nt enne novembri lepingu lõpetamist pakub AM 

detsembrikuu lepingut. AM säilitab ka võimaluse ühepoolselt lõpetada mistahes CFD lepingu, kui ta leiab, et lepingutingimusi on rikutud. 

 

Sihtrühm: tavaklient 

See toode on mõeldud investoritele, kellel on juba arusaam ja varasem kogemus finantsvõimendusega toodetega. Tavaliselt saavad 

investorid enne kapitali kaasamist juba aru, kuidas CFD-de hinnad on tuletatud, mõistavad selgelt tagatise ja finantsvõimenduse termineid 

ning seda, et konto hoiused võivad täielikult kaduda. Samuti peaksid nad mõistma selle toote riski/tulu profiili võrreldes aktsiatega tehingute 

tegemisega. Samuti on investoritel kohustuslik omada sobivaid rahalisi vahendeid ja olla suuteline kanda kahjumit esialgsest investeeritud 

summast.

https://admiralmarkets.com/ee?regulator=cysec
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Mis on potenstsiaalsed riskid ja kasud? 

 

Riskiindikaator 

Ülaltoodud riskinäitaja on kokkuvõte selle toote riskitasemes 

teiste toodetega võrreldes. See näitab, kui tõenäoline on, et 

toode kaotab raha turuliikumiste tõttu või seetõttu, et me ei 

saa teile maksta. 

 

Oleme määranud sellele tootele hindeks seitse, mis on 

kõrgeim võimalik riskiklass. Tootega kauplemisel võivad 

kahjud olla väga suured. 

 

CFD-d on finantsvõimendusega tooted, mis võivad turu 

liikumise tõttu kiiresti kahjumit tekitada. Kahjum võib kokku 

olla samas väärtuses, mis on investeeritud summa ja sellest 

tulenevalt võib olla vajadus teha täiendavaid sissemakseid. AM 

pakub tavaklientidele kaitset vastavalt negatiivse kontojäägi 

kaitse poliitikale, kuid meil puuduvad vahendid, mis kaitseks 

teie kapitali tururiski, krediidiriski või likviidsusriski eest. 

 

Olge kursis valuutariskiga. CFD-sid on võimalik osta või müüa 

valuutas, mis erineb teie konto baasvaluutast. Lõplik summa, 

mille võite saada, sõltub kahe valuuta vahetuskursist. Seda 

riski pole ülaltoodud riskinäitajas arvesse võetud. Nagu 

öeldud, võidakse teilt teatud juhtudel nõuda täiendavaid 

makseid, kui teie kahjum on investeeritud summa. 

 

Turutingimused võivad tähendada, et teie toorainete CFD-tehingud on suletud ebasoodsama hinnaga, mis võib oluliselt mõjutada teie 

saadavat tulu. Jätame endale õiguse lõpetada teie avatud CFD-lepingu juhul, kui te ei säilita nõutavat minimaalset tagatist, kui olete võlgu 

AM-ile või kui rikute turureegleid. Seda protsessi võidakse automatiseerida. 

 

Turu liikumine ei ole kaitstud, seega võite kaotada osaliselt või täielikult oma investeeringud. Kui me ei suuda teile võlga maksta, võite 

kaotada kogu oma investeeringu. Siiski võite saada hüvitist investorite kompensatsioonifondist (vt jaotist „Mis juhtub, kui Admiral Markets 

Cyprus Ltd. ei suuda teile maksta”) ja nagu öeldud, ka negatiivse kontojäägi kaitse poliitikast. Ülaltoodud riskinäitaja ei arvesta neid 

kaitsemeetmeid. 

Investeeringute käitumisstsenaariumid 

Selles jaotises kirjeldatud stsenaariumid on mõeldud selleks, et näidata teile, mis teie investeeringuga võib juhtuda. Hea tava oleks 

võrrelda neid teiste toodetega. Need stsenaariumid põhinevad varasemal infol selle kohta, kuidas sellise investeeringu tootlus võib 

varieeruda, ja ei ole mingil juhul täpsed. Kõik saadavad tulud sõltuvad turu liikumisest ja sellest, kui kaua te CFD-d hoiate. 

Stressistsenaarium tähistab seda, mis võib ekstreemsetes turutingimustes juhtuda, ega võta arvesse olukorda, kus me ei saa teile maksta. 

 

Tabelis 1 toodud stsenaariumide loomisel on kasutatud järgmisi eeldusi:: 

 

Tooraine CFD (päevasisene) 

Tooraine avamishind (opening price): P 1,200 

Tehingu maht CFD kohta (Trade size): TS 200 

Tagatise määr (Margin): M 5% 

Nõutud tagatis USA dollarites (Margin 

requirement) 

MR = P x TS x M 12,00

0 

Tehingu tinglik väärtus USA dollarites 

(Notional value of the trade) 

TN = MR / M 240,000 

Tabel 1 
 

 PIKK 

stsenaarium 

Sulgemis-

hind (bid) 

Hinna-

muutus 

 

Kasum/

kahjum 

(USD) 

LÜHIKE 

stsenaarium 

Sulgemis-

hind 

(offer) 

 
Hinnamuutus 

 

Kasum/kahjum(USD) 

 

Soodne 1,218 1.5% 3,600 Soodne 1,182 -1.5% 3,600 

Mõõdukas 1,206 0.5% 1,200 Mõõdukas 1,194 -0.5% 1,200 

Madalam risk Kõrgem risk 

Riskinäitaja eeldab, et turu volatiilsuse tõttu ei pruugi teil olla 

võimalik oma CFD -d soovitud hinnaga osta ega müüa või peate 

võib-olla ostma või müüma oma CFD-d hinnaga, mis mõjutab 

oluliselt tagasimakset. 

https://admiralmarkets.com/ee/start-trading/documents/negative-balance-protection-policy-retail?regulator=cysec
https://admiralmarkets.com/ee/start-trading/documents/negative-balance-protection-policy-retail?regulator=cysec
https://admiralmarkets.com/ee/start-trading/documents/negative-balance-protection-policy-retail?regulator=cysec
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  Ebasoodne: 1,182 -1.5% -3,600 
Ebasoodne: 

1,218 1.5% -3,600 

   Stress 1,140 -5.0% -12,000 Stress 1,260 5.0% -12,000 

 

Näidatud arvud sisaldavad kõiki tootekulusid. Kui teile on selle toote keegi teine müünud või kui mõni kolmas isik teid selle toote kohta 

nõustab, ei sisalda need arvud mingeid kulusid, mida peate neile maksma. Siin ei võeta arvesse ka teie isiklikku maksusituatsiooni, mis võib 

mõjutada ka seda, kui palju saate vastutasuks. 

Mis juhtub, kui Admiral Markets Cyprus Ltd. ei suuda raha välja maksta? 

Kui AM ei suuda oma rahalisi kohustusi teie ees täita, võite kaotada oma investeeringu. AM eraldab aga kõik tavaklientide vahendid oma 

rahast vastavalt CySEC reeglitele. AM osaleb ka investorite kompensatsioonifondis (ICF), mis katab kuni 20 000 euro suurused abikõlblikud 

investeeringud. Üksikisikud on ICF -kava raames abikõlblikud ja abikõlblikud võivad olla ka väiksemad ettevõtted. Üldiselt jäetakse 

suuremad ettevõtted ICF-süsteemist välja. Vaadake lisateavet meie ettevõtte teabe dokumendist. 

 

Millised on kulud? 

Aluseks oleva tooraine CFD-ga kauplemisel kaasnevad järgmised kulud 

 

This table shows the different types of cost categories and their meaning See tabel näitab kululiike ja nende tähendust 
 

 
 

Sularaha 

ja 

futuurid 

 

 
Ühekordsed 

sisenemis- 

või väljumis-

kulud 

 
Kursivahe 

 

 Ostuhinna („pakkumishind”) ja müügihinna („nõudlushind”) vahelist erinevust 

nimetatakse hinnavaheks. See kulu realiseerub iga kord, kui avate ja sulgete 

tehingu. 

 
Valuuta    

konverteeri-

mine 

Kogu sularaha, realiseeritud kasum ja kahjum, korrigeerimised, tasud ja lõivud, 

mis on nomineeritud muus valuutas kui teie konto baasvaluuta, 

konverteeritakse teie konto baasvaluutaks, kasutades kauplemisplatvormi 

kehtivate valuutapaaride mediaanhindu, kus mediaanhind arvutatakse 

järgmiselt (pakkumishind - nõudlushind) /2 

 
Ainult 

sularaha 

 

Ühekordsed 

sisenemis-

või 

väljumis-

kulud 

 
Komisjoni-

tasu 

Mõne meie tooraine CFD puhul võetakse komisjonitasu iga tehingu pealt, 

lisateabe saamiseks külastage meie veebisaidi alamjaotist Komisjonitasud. 

 
 Ainult 

sularaha 

Jooksvad  

kulud 

Igapäevane  

hoiukulu 

 Teie kontolt võetakse tasu iga öö eest, mil teie positsiooni hoiate. See 

tähendab, et mida kauem positsiooni hoiate, seda rohkem see maksma läheb. 

Sularaha 

ja 

futuurid 

Juhuslikud  

kulud 

Levitaja 

tasu 

Võime aeg-ajalt jagada osa oma hinnavahest, vahendustasudest ja muudest 

kontotasudest teiste isikutega, sealhulgas levitajaga, kes võis meid teile 

tutvustada. 

Kui kaua peaksin seda hoidma ja kas saan raha varakult välja võtta? 

Nagu eespool öeldud, ei ole neil toodetel soovitatavat hoiuperioodi ega tühistamisperioodi ning seega ka tühistamistasusid. Tooraine CFD-

d saab avada ja sulgeda igal ajal turu lahtiolekuaegadel. Pange tähele, et tooraine CFD pikaajaline hoidmine võib kaasa tuua olulisi 

igapäevaseid hoidmiskulusid. 

 

Kuidas ma saan vajaduse korral esitada kaebuse? 

Kui te ei ole rahul mõne Admiral Markets Cyprus Ltd. poolt pakutava teenusega, võite esmalt võtta ühendust meie kliendihaldustiimiga 

telefonil: +357 22 222 046; e-posti teel: compliance@admiralmarkets.com.cy; või kirjalikult: Admiral Markets Cyprus Ltd., 2 Dramas, 1. 

korrus, 1077 Nikosia, Küpros. Lisateavet leiate meie veebisaidi jaotisest kaebuste käsitlemise kohta. 

 

Võite viidata ka Euroopa Komisjoni veebipõhisele vaidluste lahendamise platvormile 

Muu asjakohane teave 

Kui orderi esitamise aja ja selle täitmise hetke vahel on viivitus, ei pruugita teie orderit täita oodatud hinnaga. Enne kauplemist peaksite 

veenduma, et teie Internetiühendus on piisavalt hea. Meie veebisaidi jaotis Dokumendid ja eeskirjad sisaldab olulist teavet teie konto kohta. 

Veenduge, et olete kursis kõigi teie kontole kehtivate tingimuste ja eeskirjadega. 

 

 Meie instrumentide spetsifikatsioonid sisaldavad lisateavet võlakirja CFD-ga kauplemise kohta. Neid võib leida kauplemisplatvormilt ja 

veebisaidilt Admiral Markets: https://admiralmarkets.com/ee  

 

https://admiralmarkets.com/ee/start-trading/account-types?regulator=cysec
mailto:compliance@admiralmarkets.com.cy
https://admiralmarkets.com/ee/start-trading/documents/complaint-handling-policy-2021?regulator=cysec
https://admiralmarkets.com/ee/start-trading/documents?regulator=cysec
https://admiralmarkets.com/ee

