Informācija par izmaksām un maksām FOREX maržinālās
tirdzniecības darījumos
Šajā materiālā ir sniegta informācija par paredzamajām izmaksām un maksām, kas saistītas ar attiecīgo
darījumu un ar to saistītajiem pakalpojumiem. Šis nav mārketinga materiāls. Šīs informācijas sniegšana ir
paredzēta likumā un klientam ar to ir jāiepazīstas pirms lēmuma pieņemšanas par darījuma veikšanu.
Forex maržinālās tirdzniecības darījums, ir valūtas pirkšanas pārdošanas darījumu veikšana, izmantojot
maržinālo plecu, jeb sviras finansējumu. Darījuma mērķis ir gūt peļņu no valūtas kursu svārstībām, patstāvīgi
veicot spekulatīvas valūtas tirdzniecības operācijas ar daļēju segumu.
Forex maržinālās tirdzniecības darījuma piemērs
Šis piemērs atspoguļo paredzamās Forex maržinālās tirdzniecības darījuma izmaksas, saskaņā ar piemērā
norādīto darījuma summu: EUR 500 000.
Valūta

Termiņš

EUR/USD

1 mēnesis

Finanšu instruments:

Summa

Procenti

Vienreizējas izmaksas

0

0

Pastāvīgās izmaksas

0

0

300-750

0.06-0.15

Kopējās finanšu instrumenta izmaksas

300-750

0.06-0.15

Ieguldījumu pakalpojumi un papildpakalpojumi:

Summa

Procenti

Vienreizējas izmaksas

0

0

Pastāvīgās izmaksas

0

0

Visas ar darījumu saistītās izmaksas

0

0

Maksa par papildpakalpojumiem

0

0

Saistītās izmaksas

0

0

Pamudinājumi

0

0

Kopējais ieguldījumu/papildpakalpojumu izmaksas

0

0

Summa

Procenti

300-750

0.06-0.15

Summa
EUR 500 000

Visas ar darījumu saistītās izmaksas
Saistītās izmaksas

Kopējās izmaksas

Informācijas sagatavošanas datums: 02.01.2018.
Saistību atruna:
Šim materiālam ir tikai vispārīgs informatīvs raksturs, tajā atspoguļotās cenas ir piemērs un to nevar uzskatīt par
piedāvājumu, konsultāciju vai rekomendāciju pirkt, turēt vai pārdot tajā minētos finanšu instrumentus vai noslēgt
jebkādus līgumus par ieguldījumu pakalpojumiem. Materiāls nav pielāgots tā saņēmēja zināšanām, pieredzei,
finansiālajam stāvoklim vai individuālajiem mērķiem. Kopējās izmaksas un maksas var ietekmēt katra darījuma specifika,
kā arī darījumu apjoms, termiņš, tirgus apstākļi, valūtas kursu svārstības un virkne citu faktoru, līdz ar to sniegtās
informācijas pilnība un precizitāte netiek garantēta. Ieguldījumi var nest kā peļņu, tā arī zaudējumus.
Akciju sabiedrība “Citadele banka”, ar to saistītie uzņēmumi un pārstāvji neierosina veikt jebkādas darbības, balstoties uz
šo materiālu un neuzņemas nekādu atbildību par tajā iekļautās informācijas iespējamu izmantošanu, tostarp par tiešiem
vai netiešiem zaudējumiem (ieskaitot neiegūto peļņu).
Informācija ir aktuāla uz šī materiāla sagatavošanas brīdi un var mainīties bez brīdinājuma.
Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā par šajā dokumentā ietverto informāciju lūdzam klientu sazināties ar akciju
sabiedrība “Citadele banka”.

