PAMATINFORMĀCIJAS DOKUMENTS
Mērķis
Šajā dokumentā ir sniegta pamatinformācija par šo ieguldījumu produktu. Tas nav mārketinga materiāls. Šī informācija ir
pieprasīta pēc likuma, lai palīdzētu labāk izprast šī produkta būtību, izmaksas, riskus un ieguvumus, un lai palīdzētu jums
salīdzināt to ar citiem produktiem.

Produkts
Šī produkta Ražotājs ir AS “Meridian Trade Bank. Sazinieties ar mums pa tālruni +371 67019393, lai iegūtu sīkāku informāciju.
AS “Meridian Trade Bank” ir Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pārraudzībā. Šis Pamatinformācijas dokuments tika
publicēts 2018. gada 3. janvārī.

BĪDINĀJUMS
Jūs plānojat iegādāties produktu, kas ir sarežģīts un var būt grūti saprotams.

Kas ir šis produkts?
Veids – Tas ir ”Līgums par starpību” ("CFD"). Tas ļauj jums uzņemties bāzes produkta vai finanšu instrumenta (piemēram
vērtspapīrs, prece vai indekss) netiešu (arī tiek dēvēts par "sintētisko") ieguldījumu risku. Jūs nesaņemsiet tiešus kapitāla
procentus no bāzes produkta/finanšu instrumenta. Jūs varat gūt peļņu vai ciest zaudējumus bāzes produkta vai finanšu
instrumenta cenas vai vērtības izmaiņu dēļ, uz kuru jums ir netiešs zaudējumu risks.
Apmeklējiet www.mtbank.eu lai iegūtu sīkāku informāciju par CFD uz Nākotnes darījumiem (Futures).
Mērķi – CFD tirdzniecības mērķis ir iegūt ieguldījumu risku uz vērtību izmaiņām, kas ir saistītas ar finanšu produktu, indeksu vai
instrumentu, neiegādājoties šo instrumentu. Jūsu ienākumi ir atkarīgi no bāzes instrumenta svārstību amplitūdas un jūsu
pozīcijas lieluma.
Piemēram, ja jūs uzskatāt, ka Preces, FX-pāri, Obligācijas vai Akciju indeksa vērtība pieaugs, jūs iegādāsieties CFD ("garā
pozīcija"), ar mērķi tos vēlāk pārdot, kad cena būs augstāka. Starpība starp pirkšanas cenu un jūsu plānoto pārdošanas cenu būs
jūsu peļņa, atskaitot visas saistītas izmaksas (aprakstītas zemāk). Ja jūs uzskatāt, ka indeksa vērtība samazināsies, jūs pārdotu
CFD ("īsā pozīcija") par noteiktu cenu, ar domu tos vēlāk iegādāties par zemāku cenu, nekā jūs iepriekš piekritāt tos pārdot.
Rezultātā AS "Meridian Trade Bank" izmaksā jums starpību, atskaitot visas saistītas izmaksas (aprakstītas zemāk). Tomēr, ja
bāzes instrumenta cena mainīsies pretējā virzienā, un jūsu pozīcija būs slēgta, jūs būsiet parādā AS ”Meridian Trade Bank” par
radušajiem zaudējumiem (kopā ar visām izmaksām).
Šis produkts ir parasti tirgots ar maržu. Ar maržu saprot nelielu kapitāla summu, kura tiek izmantota, lai nodrošinātu lielāku
ieguldījumu risku. Lūdzu, ņemiet vērā, ka maržas tirdzniecība prasa īpašu uzmanību, jo jūs varat gan iegūt lielu peļņu, ja cena
mainās jums par labu, gan ciest lielus zaudējumus, ja cena mainās pretējā virzienā.
Plašāka informācija par maržinālo tirdzniecību atrodama šeit.
Paredzēts privātiem investoriem – Tirdzniecība ar šiem produktiem nav piemērota ikvienam. Šo produktu visbiežāk izvēlās
personas, kuras vēlas iegūt īstermiņa ieguldījumu risku finanšu instrumentos/tirgos; kuras izmanto (tirgo) naudas līdzekļus, kurus
viņas var atļauties zaudēt; kurām ir diversificēts investīciju un uzkrājumu portfelis; kurām ir augsta riska tolerance; kuras izprot
riska ietekmi un riskus, saistītus ar maržinālo tirdzniecību.
Termiņš – CFD uz Nākotnes darījumiem (Futures) termiņš beidzas ik mēnesi, un norēķini notiek skaidrā naudā bāzes nākotnes
līguma termiņa beigu datumā. Sākuma mēnesis (esošais līgums) un beigu mēnesis (nākamais līgums) tiek piedāvāts, lai ļautu
klientiem manuāli pārcelt pozīcijas no viena līguma uz nākamo. Konkrēto beigu datumu un laiku atsevišķiem CFD uz Nākotnes
darījumiem iespējams atrast tirdzniecības platformās.
Sīkāka informācija par katru bāzes ieguldījumu iespēju ir atrodama šeit.

Kādi ir riski un ko es saņemšu kā ieņēmumu?
Riska rādītājs
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Augstāks risks

Kopējais riska rādītājs parāda šī produkta riska līmeni salīdzinājumā ar citiem produktiem. Tas parāda iespējamību, ka produkts
zaudēs naudu tirgu svārstības dēļ vai tāpēc, ka mēs nevarēsim jums samaksāt. Mēs esam klasificējuši šo produktu kā 7 no 7, kas
ir visaugstākā riska pakāpe. Šis norāda uz lielu iespējamību potenciālajiem zaudējumiem no nākotnes darbībām. Jāapzinās arī
valūtas risks. Jūs varat saņemt maksājumus dažādās valūtās, tādēļ galīgā peļņa būs atkarīga no valūtas kursa. Šis risks nav
iekļauts iepriekš norādītajā rādītājā. Dažos gadījumos jums iespējams būs jāveic papildu maksājumi, lai segtu zaudējumus.
Tirdzniecības riski ir palielināti ar kredītplecu - kopējie zaudējumi, kas jums var rasties, var ievērojami pārsniegt ieguldīto summu.
Vērtība var būtiski mainīties augstas svārstības periodā vai tirgus / ekonomiskās nenoteiktības laikā. Šādas svārstības ir vēl
nozīmīgākas, ja jūsu pozīcija ir ar kredītplecu un var negatīvi ietekmēt jūsu pozīciju. Rezultātā Papildu nodrošinājuma
pieprasījumi (Margin call) notiek ātri vai bieži, un pieprasījumu nepildīšanas gadījumā jūsu pozīcijas var tikt slēgtas, un jebkādi
zaudējumi būs jāsedz jums. Sāciet tirdzniecību tikai pēc tam, kad esat atzinis un pieņēmis riskus. Jums rūpīgi jāpārliecinās, vai
tirdzniecība ar kredītpleca produktiem ir piemērota jums.

Darbības rezultātu scenāriji
Pastāv vairāki tirdzniecības risku veidi, tostarp sviras risks, par kuru jāzina pirms tirdzniecības uzsākšanas. Detalizēta informācija
par faktoriem, kas ietekmē šī produkta darbību, ir atrodama šeit - tostarp, bet ne tikai:











Sviras risks
Neierobežota zaudējuma risks
Maržinālās tirdzniecības risks
Ārvalstu valūtas risks
Tirgus risks
Neregulētā tirgus risks
Tirgus traucējumu risks
Darījuma partnera risks
Online tirdzniecības platformas un IT risks
Interešu konflikti

Šī produkta specifiskie tirdzniecības piemēri ir atrodami šeit.

Kas notiek, ja AS ”Meridian Trade Bank” nespēj samaksāt?
AS "Meridian Trade Bank" ir pilnībā akreditēta Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas banka un ir Noguldījumu garantiju
fonda dalībniece http://www.fktk.lv. Ja AS "Meridian Trade Bank" tiks pasludināta par maksātnespējīgu, kas ir maz ticams,
Noguldījumu garantiju fonds sedz skaidras naudas depozītus līdz EUR 100 000. Vērtspapīri, piemēram, akcijas, kas tiek glabātas
atsevišķā depozīta kontā, tiks atgrieztas īpašniekam neatkarīgi no likvidācijas rīkojuma. Gadījumā, ja AS "Meridian Trade Bank"
nevar atdot vērtspapīrus (kas ir maz ticams), kas turēti glabāšanā, ir administrēti vai pārvaldīti, Noguldījumu garantiju fonds
parasti sedz zaudējumus līdz EUR 20 000 katram investoram. Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet Latvijas Finanšu un
kapitāla tirgus komisijas vietni http://www.fktk.lv.
Ja persona, kas jūs konsultē vai jums pārdod, nav no AS "Meridian Trade Bank", lūdzu, sazinieties ar AS "Meridian Trade Bank"
pa tiešo.

Kādas ir izmaksas?
Pirms sākat tirdzniecību ar CFD uz Nākotnes darījumiem, jums ir jāiepazīstas ar visām vienreizējām, pastāvīgām un
neparedzētām izmaksām, par kurām jūs būsiet atbildīgs. Šie maksājumi samazina jebkuru tīro peļņu vai palielina jūsu
zaudējumus. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet mūsu vietni šeit.

Šajā tabulā ir parādīti dažādi izmaksu veidi par CFD uz Nākotnes darījumiem
Vienreizējas
izmaksas

Spreds

Starpība starp Bid (Sell) un Ask (Buy) cenu tiek saukta par spredu.

Valūtas konvertācijas maksa

Maksa, kas jāmaksā par faktiskās peļņas / zaudējumu konvertēšanu
no instrumenta valūtas uz konta valūtu.

Pastāvīgās
izmaksas

Uzglabāšanas izmaksas

Ja jums ir atvērta CDF pozīcija, kurai derīguma termiņš beidzas naktī,
jums ir jāmaksā par pozīcijas uzglabāšanu. Uzglabāšanas izmaksas
aprēķina, pamatojoties uz dienas maržas prasībām un piemēro, kad
pozīcija tiek turēta pa nakti.

Neparedzētas
izmaksas

-

-

Cik ilgi man ir jātur nauda un vai es varu izņemt naudu ātrāk?
Ieteicamais turēšanas periods: NAV IETEICAMĀ LAIKA PERIODA
CFD uz Nākotnes darījumiem nav ieteicamais turēšanas periods. Ja AS "Meridian Trade Bank" ir atvērta tirdzniecībai, jūs jebkurā
laikā varat ieiet un iziet no pozīcijas. Tomēr, CFD uz Nākotnes darījumiem termiņš beidzas ik mēnesi, un norēķini notiek skaidrā
naudā bāzes nākotnes līguma termiņa beigu datumā.

Kā es varu sūdzēties?
Ja Jums kā klientam vai potenciālajam AS "Meridian Trade Bank" klientam ir radušies kādi jautājumi vai sūdzības par AS
"Meridian Trade Bank", piemēram, par sava konta menedžeri vai citu AS "Meridian Trade Bank" darbinieku, gadījumā, ja Jūs
nesaņēmāt apmierinošu atbildi, jūs varat iesniegt sūdzību AS "Meridian Trade Bank", kā norādīts zemāk.
Ja persona, kas jūs konsultē vai jums pārdod, nav no AS "Meridian Trade Bank", lūdzu, sazinieties ar AS "Meridian Trade Bank"
pa tiešo: Sūdzības, AS "Meridian Trade Bank", Elizabetes iela 57, Rīga, Latvija, LV-1772
Vai sūtot e-pastu uz info@mtbank.eu

Cita informācija
Komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) ražotājiem ir jānorāda papildu informācijas
dokumenti, kuri ir jāiesniedz, un vai šādi papildu informācijas dokumenti ir pieejami, pamatojoties uz juridisku prasību vai tikai
pēc mazumtirgotāju pieprasījuma.
Informāciju var sniegt kā kopsavilkumu, norādot saiti uz tīmekļa vietni, kur ir pieejami ne tikai minētie dokumenti, bet arī sīkāka
informācija.

