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Този контролиран документ е собственост на Tradomart SV Ltd. всяко
разкриване, възпроизвеждане или предаване на неупълномощени страни

без предварителното писмено разрешение на Tradomart SV Ltd. е забранено.

ВЪВЕДЕНИЕ

Tradomart  SV Ltd.  е компания,  регистрирана  съгласно законите на Сейнт Винсент и
Гренадини с регистрационен номер 23071 IBC 2015 със седалище в Шемрок Лодж, Мъри
Роуд,  Кингстън  Сейнт  Винсент  и  Гренадини  и  предоставяща  инвестиционни  и
спомагателни  услуги  (по-долу  „Компанията“)  на  своите  Клиенти  чрез  Търговската
платформа. За повече информация, моля посетете www.forexmart.com

ОБХВАТ

Тази  Политика  за  ливъридж  и  маржин  („Политиката“)  определя  как  ние
определяме нивата и процедурите за ливъридж и маржин, когато търгувате с
нас С чуждестранна валута и договори за разлика („ДЗР“). Целта на настоящата
Политика е да обясни ключовите аспекти на търговията с ливъридж и маржин и
какви  нива  на  ливъридж  предлагаме.  Тя  също  така  очертава  въздействието
върху маржина и сметката ви, когато се случат негативни пазарни движения.

АНГАЖИМЕНТ НА КОМПАНИЯТА

Справедливото отношение към Клиентите е жизненоважно за нашата 
корпоративна култура, етика и отношение. Компанията е длъжна да действа 
честно, справедливо, професионално и в най-добрия интерес на нашите Клиенти, 
когато се работи с тях.

Във връзка с ливъридж и маржин, от Компанията се изисква:

● Да  вземем  предвид  основните  фундаменти  на  представянето  на
финансовия  инструмент,  включително  историческа  волатилност,
дълбочина  на  ликвидността  на  пазара  и  обеми  на  търговия,  пазарна
капитализация на емитента и страната на емитента на базовия финансов

http://www.forexmart.com/


инструмент,  способността  ни  да  хеджираме  пазарния  риск  и  общите
политическа и икономическа обстановка.  Ние коригираме и калибрираме
горните  променливи  при  определяне  на  нивата  на  ливъридж,  които
предлагаме  за  класове  активи  или  финансови  инструменти;

Като се има предвид, че ние ефективно предоставяме ливъридж, с който
търгувате,  да  вземем  предвид  собствения  ни  апетит  за  управление  на
риска и капацитета за поемане на риск и да имаме политики, процедури и
практики за управление на нашия (предимно) пазарен риск, произтичащ от
такава търговия с ливъридж и маржин от нашите Клиенти;

РАЗГЛЕЖДАНИ ФАКТОРИ

Компанията  взема предвид следните фактори при определяне на максимално
допустимия  ливъридж:  финансовата  сила  на  Клиента,  финансовите  познания,
опит в търговията и стил на търговия.

КОЕФИЦИЕНТИ  НА  ЛИВЪРИДЖ  ЗА  РАЗЛИЧНИ  КЛАСОВЕ  АКТИВИ  И
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Ние ви даваме възможност  да търгувате  с  CFD чрез нашата  мрежа и  всички
мобилни  платформи  за  търговия.  Компанията  предлага  различни  категории
изисквания за маржин в зависимост от конкретния актив, за да може Клиентът
да управлява експозицията на сметката по-ефективно по време на волатилни
пазари. Основната идея е да се защитят сметките на Клиентите, като се изискват
по-ниски изисквания за маржин за по-малко волатилни инструменти и по-високи
изисквания  за  маржин  за  по-волатилни  инструменти.  Тази  концепция  е
илюстрирана  по-долу.

ДЗР се отнасят до базовите класове активи и финансови инструменти. Посочихме
тук   по-долу  тези  класове,  заедно  с  максималните  нива  на  ливъридж,  които
предоставяме чрез нашите платформи за търговия:



Валутни двойки: Всички валутни двойки.

Метали: Валутни двойки, съставени от едно от следните: XAU, XPT, XAG.

Акции: Всички акции.

Обърнете внимание, че някои юрисдикции прилагат ограничение на 
коефициентите на ливъридж, независимо от категоризацията на 
клиенти на дребно като Опитни или По-малко опитни: максималният 
ливъридж за клиенти от Полша е определен на 1:100, с маржин от 1%. 
Клиентите от Малта ще бъдат ограничени до максимален ливъридж от 
1:50, ако клиентът е категоризиран като търговец на дребно, и 1:100 за 
клиенти на дребно, избрали да бъдат третирани като професионални 
клиенти.

КЛЮЧОВИ УСЛОВИЯ - ТЪРГОВИЯ С ЛИВЪРИДЖ И МАРЖИН

● Какво представлява търговията с ливъридж?

Търговията с капитал с ливъридж означава, че можете да търгувате суми,
значително по-високи от средствата, които инвестирате, които служат само
като  маржин.  Високият  ливъридж  може  значително  да  увеличи
потенциалната възвръщаемост, но също така може значително да увеличи
потенциалните загуби. Моля, вижте по-долу обяснение за нашата „Защита
от  отрицателен  баланс“,  където  ние  гарантираме,  че  не  можете  да
загубите  повече  средства  от  това,  което  сте  инвестирали.

Пример:  Ако ливъриджът е 1:20 и ако вие като наш клиент имате 1000
долара в сметката си, това означава, че вече можете да отваряте сделки на
стойност 20 000 долара.

● Какво е спред?



Спредът е  разликата  между цената  Бид  (продажна цена)  и  цената  Аск
(покупна цена) на ДЗР.  Пример: Ако котировката за двойката EUR/USD е
1,2910 спрямо 1,2913, тогава спредът е 3 пипса

● Какво е първоначален/необходим маржин?

Известен  също  като  Изискване  за  първоначален  маржин,  Първоначалният
маржин е процентът от цената на финансов инструмент, който вие като клиент
трябва да платите със собствените си пари. Това изискване е основно сумата
на  обезпечението,  необходима  за  отваряне  на  маржин  позиция.

Необходимият  маржин или Изискването  за  маржин  се  отнася до сумата,  от
която се нуждаете, за да отворите и поддържате позиция, в допълнение към
първоначалната  загуба,  която  ще  възникне  поради  спреда.
Необходимият  маржин  се  извлича  от  следната  формула:  (Сума*Цена  на
инструмента)/Ливъридж+(Сума*Спред).

Пример: търгуването на 3 лота от EUR/USD с използване на ливъридж 1:200 със
сметка, деноминирана в USD, размер на сделката: 300 000 и обменния валутен
курс на сметката: 1,13798 ще има необходим маржин от 1706,97 USD, изчислен
по формулата 300 000/200*1,13798 = $1706,97.

● Какво е собствен капитал?

Накратко, собственият капитал може да се определи като стойността на вашия
портфейл  при  нас.  На  практика  това  е  стойността  на  вашите  средства  в
Компанията (които във всеки момент от време включват реализирани печалби
и  загуби)  плюс  нереализираните  печалби  и  загуби  по  вашите  позиции  въз
основа на последната им котирана оценка.

● Въведение в нивото на маржин

Нивото  на  маржин  показва  колко  близо  е  вашата  сметка  до  маржин  кол.
Изчислява  се  като  собствен  капитал/първоначален маржин и обикновено  се
показва в „%”. Когато нивото на маржин намалее, вашата сметка носи повишен
риск  от  ликвидация.  Ние  наричаме  това  ниво  на  затваряне  (стоп-аут)  и  го
обясняваме по-долу. Препоръчваме ви да наблюдавате това ниво на маржин по
всяко време. Въпреки че от време на време можем да ви изпращаме известия
за вашето ниво на маржин, достигащо определени прагове, ви напомняме, че
съгласно Споразумението между вас и нас е ваша отговорност да следите по
всяко  време  нивото  на  маржин  и  да  предприемете  съответни  действия.

Съответните  действия,  които  можете да  предприемете,  за  да  възстановите
нивото на маржин, включват:

•Затваряне или хеджиране на някои от вашите отворени позиции;
•Депозиране на повече средства, които могат да помогнат за осредняване на 

вашата позиция.



Моля, обърнете внимание, че ние не предоставяме съвети за търговските
решения и действия, които предприемате, включително по отношение на
действията,  които  можете  да  предприемете,  за  да  отговорите  на
изискванията за ниво на маржин, като тези, за които говорим по-горе.



● Какво е свободен маржин?

Свободният маржин е сумата от средствата, които имате на разположение
да използвате като начален маржин за нови позиции. Той се изчислява чрез
изваждане на маржина, използван за текущите ви отворени позиции,  от
вашия собствен капитал.

● Какво е използван маржин?

Използваният маржин показва сумата на маржин, използван от вашите 
текущи отворени позиции. Изчислява се чрез добавяне на първоначалните 
маржини на всичките ви отворени позиции.
Пример: Отваряте позиция от 10 000 EUR/USD на 1,1175.

Да приемем, че първоначалното изискване за маржин е 5% (т.е. ливъридж 
от 1:20). Маржинът, използван за вашата позиция, се изчислява, както 
следва:

10 000/20 + 10 000*0,0002 = 560,02 евро

Освен това отваряте позиция от 10 000 EUR/CHF на 1,1725.

Да приемем, че изискването за първоначален маржин е 5% (т.е. ливъридж 
от 1:20). Използваният маржин за вашата позиция се изчислява, както 
следва:

10 000/20 + 10 0000*0,0002 = 560,02 евро

Следователно общият използван маржин, който виждате във вашата 
сметка при нас, е 560,02 + 560,02 = 1004 евро.

● Какво е маржин кол и маржин стоп-аут?

Въпреки  че  всеки  клиент  е  изцяло  отговорен  за  наблюдението  на
дейността си по търговските сметки, нашата Компания следва политика на
маржин кол,  за  да гарантира,  че вашият максимално възможен риск не
надвишава  собствения  ви  капитал.
Веднага след като собственият капитал на вашата сметка спадне под 30%
от маржина, необходим за поддържане на вашите отворени позиции, ние
ще се опитаме да ви уведомим с маржин кол,  предупреждавайки ви, че
нямате достатъчно собствен капитал, за да поддържате отворени позиции.
В случай, че сте клиент, свикнал да търгувате по телефона и ние смятаме,
че не можете да поддържате отворените си позиции, може да получите
маржин кол  от  нашите брокери,  които  да  ви посъветват  да депозирате
достатъчна  сума,  за  да  поддържате  отворените  си  позиции.
Нивото на стоп-аут се отнася до нивото на собствения капитал, при което
вашите отворени позиции се затварят автоматично. За търговски сметки,
държани  от  клиенти  на  дребно,  нивото  на  стоп-аут  е  10%.

Моля,  имайте  предвид,  че си  запазваме  правото да променяме по наша
преценка изискванията за маржин, без да ви уведомяваме предварително,



въз основа на действителната или очакваната (според нас) волатилност на
пазара или нашето виждане за пазарните условия като цяло.



ЗАЩИТА СРЕЩУ ОТРИЦАТЕЛЕН БАЛАНС

Ние  предлагаме  на  всички  наши  клиенти  на  дребно  Защита  срещу
отрицателен  баланс.  Това  означава,  че  нашите  клиенти  никога  няма да
загубят повече от сумите, които са инвестирали при нас.

КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ

От Компанията се изисква да установи,  прилага  и поддържа ефективна
политика  на  конфликт  на  интереси,  която  да  определя  процедурите,
въведени  от  Компанията  за  идентифициране  и  отговорно  управление  и
контрол и, когато е необходимо, разкриване на конфликтите на интереси,
възникващи  във  връзка  с  нейния  бизнес.  За  повече  информация,  моля,
обърнете се към Политиката на Компанията за конфликт на интереси.

ПРЕДЛАГАНЕ НА ДЗР ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ ЮРИСДИКЦИИ

ДЗР не са допустими за продажба в определени юрисдикции или държави.
Тази  Политика  не  е  насочена  към  юрисдикция  или  държава,  която  е
включена  в  забранените  юрисдикции  на  Компанията,  тъй  като  това  е
определено  в  Споразумението  за  инвестиционни  услуги.  Политиката  не
представлява оферта, покана или искане за покупка или продажба на ДЗР.

ПРИЛОЖИМ ЕЗИК

Моля,  обърнете  внимание,  че  когато  ви  е  предоставено  копие  на  тази
Политика,  на  различен  от  английски  език,  такава  Политика  ви  се
предоставя  само  за  информационни  цели.  Английската  версия  на  тази
Политика е тази, която винаги се счита за задължителна за Компанията.
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