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Έγγραφο βασικών πληροφοριών – Κρυπτονόμισμα 
σε CFD 

Σκοπός 

Αυτό το έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με αυτό το επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό 
μάρκετινγκ. Οι πληροφορίες απαιτούνται από το νόμο για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους 
κινδύνους, το κόστος, τα πιθανά κέρδη και απώλειες αυτού του προϊόντος και να σας βοηθήσουν να το συγκρίνετε 
με άλλα προϊόντα. 

Το CFD σε ένα κρυπτονόμισμα παρέχεται από την StoneX Europe Ltd («SEL», «εμείς» ή «εμάς»), εταιρεία 

καταχωρισμένη στην Κύπρο, με αριθμό HE 409708. Η StoneX Europe Ltd έχει εγκριθεί και ρυθμιστεί από την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου στην Κύπρο. Καλέστε στο +357 22090062 ή μεταβείτε στο www.FOREX.com/ie 

για περισσότερες πληροφορίες. 

Το έγγραφο αυτό ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 15 Απριλίου 2021. 

Πρόκειται να αγοράσετε ένα προϊόν που δεν είναι εύκολα κατανοητό και ενδέχεται να είναι 
δυσνόητο. 

Τι είναι αυτό το προϊόν; 

Τύπος 

Ένα συμβόλαιο για διαφορά («CFD») είναι μια σύμβαση μόχλευσης που συνάπτεται με την SEL σε διμερή βάση. 
Επιτρέπει σε έναν επενδυτή να επωφελείται προσδοκώντας την άνοδο ή την πτώση των τιμών σε ένα υποκείμενο 
κρυπτονόμισμα. Ένας επενδυτής έχει την επιλογή να αγοράσει (ή να «προσβλέπει σε άνοδο») το CFD για να επωφεληθεί 
από την άνοδο των τιμών κρυπτονομίσματος ή να πουλήσει (ή να «προσβλέπει σε πτώση») το CFD για να επωφεληθεί 
από την πτώση των τιμών. Η τιμή του CFD προέρχεται από την τιμή του υποκείμενου κρυπτονομίσματος. Για 
παράδειγμα, εάν ένας επενδυτής αγοράσει ένα CFD και η τιμή του υποκείμενου κρυπτονομίσματος ανέβει, η αξία του 
CFD θα αυξηθεί - στο τέλος της σύμβασης η SEL θα πληρώσει τη διαφορά μεταξύ της τιμής κλεισίματος της σύμβασης 
και της τιμής ανοίγματος της σύμβασης. Αντιστρόφως, εάν ένας επενδυτής αγοράσει ένα CFD και η τιμή μετρητοίς του 
υποκείμενου κρυπτονομίσματος πέσει, η αξία του CFD θα μειωθεί - στο τέλος της σύμβασης θα καταβάλλει στην SEL τη 
διαφορά μεταξύ της τιμής κλεισίματος της σύμβασης και της τιμής ανοίγματος της σύμβασης. Η ενσωματωμένη μόχλευση 
σε όλα τα CFD έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση και των κερδών και των ζημιών. 

Στόχοι  

Ο σκοπός του CFD είναι να επιτρέψει σε έναν επενδυτή να αποκτήσει μοχλευόμενη έκθεση στην κίνηση της αξίας 
του υποκείμενου κρυπτονομίσματος (είτε πάνω είτε κάτω), χωρίς να χρειάζεται πραγματικά να αγοράσετε ή να 
πουλήσετε την υποκείμενη αγορά. Η έκθεση είναι μοχλευόμενη, καθώς το CFD απαιτεί μόνο μια αναλογία της 
ονομαστικής τιμής της σύμβασης να κατατεθεί εκ των προτέρων ως αρχικό περιθώριο και είναι ένα από τα βασικά 
χαρακτηριστικά των συναλλαγών CFD.  

Για παράδειγμα, εάν ένας επενδυτής αγοράσει 2 CFD με αρχικό περιθώριο 50% και ένα υποκείμενο κρυπτονόμισμα 
αξίας 8000 €, η αρχική επένδυση θα είναι 8000 € (0,5 x 8000 x 2). Η επίδραση της μόχλευσης, στην περίπτωση αυτή 
2:1 (1/0,5) είχε ως αποτέλεσμα την ονομαστική αξία της σύμβασης των 16.000 € (2 x 8000). Αυτό σημαίνει ότι για 
κάθε αλλαγή 1 € στην τιμή του υποκείμενου πόρου, η αξία του CFD αλλάζει κατά 2 €. Για παράδειγμα, εάν 
ο επενδυτής αγοράσει και αυξηθεί η τιμή, θα επιτευχθεί ένα κέρδος 2 € για κάθε αύξηση σημείου σε αυτήν την αγορά. 
Ωστόσο, θα προκύψει ζημία 2 € για κάθε σημείο που η αγορά μειώνει την τιμή. Αντιστρόφως, εάν ένας επενδυτής 
κατέχει αρνητική θέση, πραγματοποιείται ένα κέρδος σύμφωνα με οποιεσδήποτε μειώσεις στην εν λόγω αγορά και 
μια ζημία για οποιεσδήποτε αυξήσεις στην αγορά. 

Το CFD δεν έχει προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης και επομένως είναι αορίστου χρόνου. Δεν υπάρχει συνιστώμενη 
περίοδος κατοχής και εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια κάθε μεμονωμένου επενδυτή να καθορίσει την 
καταλληλότερη περίοδο κατοχής, με βάση την ατομική στρατηγική του και τους στόχους συναλλαγών.  

Η αποτυχία κατάθεσης πρόσθετων κεφαλαίων προκειμένου να ικανοποιείται η απαίτηση περιθωρίου ως αποτέλεσμα 
της αρνητικής μεταβολής τιμών ενδέχεται να οδηγήσει σε αυτόματο κλείσιμο του CFD. Αυτό θα συμβεί όταν οι 
απώλειες υπερβαίνουν το αρχικό ποσό περιθωρίου. Η SEL διατηρεί επίσης τη δυνατότητα να καταγγείλει μονομερώς 
οποιοδήποτε συμβόλαιο CFD όταν θεωρεί ότι έχουν παραβιαστεί οι όροι της σύμβασης. 

Προβλεπόμενος Ιδιώτης Επενδυτής 

Τα CFD προορίζονται για επενδυτές που έχουν γνώση ή εμπειρία με προϊόντα μόχλευσης και που θέλουν να 
αποκτήσουν βραχυπρόθεσμη έκθεση σε χρηματοοικονομικά μέσα. Πιθανόν οι επενδυτές θα καταλάβουν πώς 
προκύπτουν οι τιμές των CFD, τις βασικές έννοιες του περιθωρίου και της μόχλευσης. Θα κατανοήσουν το προφίλ 
κινδύνου / ανταμοιβής του προϊόντος σε σύγκριση με την παραδοσιακή διαπραγμάτευση μετοχών. Οι επενδυτές θα 
έχουν επίσης τα κατάλληλα οικονομικά μέσα και έχουν την ικανότητα να αντέξουν ζημίες. 

http://www.forex.com/ie
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Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι θα μπορούσα να πάρω ως αντάλλαγμα; 

Δείκτης κινδύνου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σενάρια απόδοσης 

Τα σενάρια που παρουσιάζονται δείχνουν πώς θα μπορούσε να αποδώσει η επένδυσή σας, αλλά δεν είναι ένας ακριβής 
δείκτης. Μπορείτε να τα συγκρίνετε με τα σενάρια άλλων προϊόντων. Τα σενάρια που παρουσιάζονται είναι μια εκτίμηση 
της μελλοντικής απόδοσης με βάση στοιχεία από το παρελθόν σχετικά με τον τρόπο μεταβολής της αξίας αυτής της 
επένδυσης και δεν αποτελούν έναν ακριβή δείκτη. Το τι θα λάβετε ποικίλλει ανάλογα με το πώς λειτουργεί η αγορά και 
πόσο καιρό διατηρείτε το CFD. Το ακραίο σενάριο δείχνει τι μπορεί να κερδίσετε σε ακραίες συνθήκες αγοράς και δεν 
λαμβάνει υπόψη την περίπτωση να μην μπορούμε να σας πληρώσουμε.  

Οι ακόλουθες υποθέσεις έχουν χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία των σεναρίων στον Πίνακα 1: 

CFD Κρυπτονομίσματος 

Τιμή ανοίγματος ζεύγους FX:                                     P 8000 

Μέγεθος συναλλαγών (ανά CFD):                             TS 2 

Περιθώριο %:                                                               M 50% 

Απαίτηση περιθωρίου (€):                                          MR = P x TS x M €8000.00 

Ονομαστική αξία συναλλαγής (€):                             TN = MR/M €16.000 

Πίνακας 1 

LONG 
Σενάριο 
απόδοσης  

Τιμή κλεισίματος 
(συμπ. του 

περιθωρίου) 

Μεταβολή 
τιμής 

Κέρδη / 
ζημίες 

SHORT 
Σενάριο 
απόδοσης  

Τιμή κλεισίματος 
(συμπ. του 

περιθωρίου) 

Μεταβολή 
τιμής 

Κέρδη / 
ζημίες 

Ευνοϊκό 8120 1,5% €240 Ευνοϊκό 7880 -1,5% €240 

Μέτριο 8040 0,5% €80 Μέτριο 7960 -0,5% €80 

Μη Ευνοϊκό 7880 -1,5% -€240 Μη Ευνοϊκό 8120 1,5% -€240 

Ακραίο 7600 -5,0% -€800 Ακραίο 8400 5,0% -€800 

Οι αριθμοί που εμφανίζονται παρακάτω περιλαμβάνουν όλα τα κόστη του ίδιου του προϊόντος. Εάν έχετε πουλήσει αυτό 
το προϊόν από κάποιον άλλο ή αν έχετε κάποιο τρίτο μέρος που σας συμβουλεύει για αυτό το προϊόν, αυτοί οι αριθμοί δεν 
περιλαμβάνουν κανένα κόστος που πληρώνετε σε αυτόν.  

Οι εξελίξεις της αγοράς στο μέλλον δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια. Τα σενάρια που εμφανίζονται είναι 
μόνο μια ένδειξη μερικών από τα πιθανά αποτελέσματα με βάση τις πρόσφατες αποδόσεις. Οι πραγματικές 
αποδόσεις θα μπορούσαν να είναι χαμηλότερες. 

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός 
ως προς το επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντος 
σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό 
είναι το προϊόν να οδηγήσει σε απώλεια χρημάτων 
λόγω των κινήσεων στις αγορές ή επειδή δεν 
είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε. 
 

Έχουμε κατατάξει αυτό το προϊόν στην κλίμακα 
7 από 7, που δηλώνει την κατηγορία 
υψηλότερου κινδύνου. Αυτό εκτιμά τις πιθανές 
απώλειες από τη μελλοντική απόδοση του 
προϊόντος σε πολύ υψηλό επίπεδο.  

Τα CFD είναι προϊόντα μόχλευσης που, λόγω της υποκείμενης κίνησης αγοράς, μπορούν να προκαλέσουν γρήγορα 
απώλειες. Δεν υπάρχει προστασία κεφαλαίου από κίνδυνο αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο ή κίνδυνο ρευστότητας. Αν και 
ενδέχεται να προκύψουν ζημίες, οι ιδιώτες πελάτες υπόκεινται σε προστασία αρνητικού υπολοίπου, που σημαίνει ότι οι 
απώλειές σας δεν μπορούν να υπερβούν το επενδυόμενο ποσό. 

Να έχετε επίγνωση του συναλλαγματικού κινδύνου. Είναι δυνατό να αγοράσετε ή να πουλήσετε CFD σε μετοχικό τίτλο 
σε νόμισμα διαφορετικό από το βασικό νόμισμα του λογαριασμού σας. Η τελική απόδοση που μπορείτε να λάβετε 
εξαρτάται από τη συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ των δύο νομισμάτων. Αυτός ο κίνδυνος δεν λαμβάνεται υπόψη στον 
παραπάνω δείκτη. 

Η μεταβλητότητα καθιστά τα κρυπτονομίσματα μια αγορά ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου για κερδοσκοπία. Η τιμή του μπορεί 
να αλλάξει σημαντικά και ξαφνικά και καθώς η αγορά κρυπτονομισμάτων λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο, αυτό μπορεί 
να συμβεί σε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Οι συνθήκες της αγοράς ενδέχεται να σημαίνουν ότι η συναλλαγή CFD σας 
είναι κλειστή σε λιγότερο ευνοϊκή τιμή, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά το ποσό που θα πάρετε πίσω. 
Ενδέχεται να κλείσουμε το ανοιχτό συμβόλαιό σας CFD εάν δεν διατηρήσετε το ελάχιστο περιθώριο που απαιτείται, εάν 
έχετε χρέος προς την SEL ή εάν παραβιάζετε τους κανονισμούς της αγοράς. Αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι 
αυτοματοποιημένη. Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει καμία προστασία από τη μελλοντική απόδοση αγοράς, συνεπώς θα 
μπορούσατε να χάσετε μέρος ή το σύνολο της επένδυσής σας. Εάν δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε τα 
οφειλόμενα, θα μπορούσατε να χάσετε ολόκληρη την επένδυσή σας. Ωστόσο, μπορεί να επωφεληθείτε από ένα σύστημα 
προστασίας των καταναλωτών (ανατρέξτε στην ενότητα «τι συμβαίνει εάν δεν μπορούμε να σας πληρώσουμε»). Ο δείκτης 
που εμφανίζεται πιο πάνω δεν λαμβάνεται υπόψη αυτή την προστασία. 
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Τι θα συμβεί εάν η StoneX Europe Ltd δεν μπορεί να πληρώσει;  

Εάν η SEL δεν μπορεί να εκπληρώσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις απέναντί σας, ενδέχεται να χάσετε την αξία 
της επένδυσής σας. Ωστόσο, η SEL διαχωρίζει όλα τα κεφάλαια ιδιωτών πελατών από τα δικά της χρήματα σύμφωνα 
με τους κανόνες της CySEC Client Money. Η SEL συμμετέχει επίσης στο Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Κύπρου 
(ICF) το οποίο καλύπτει επιλέξιμες επενδύσεις έως και 20.000 € ανά άτομο, ανά εταιρεία. Ανατρέξτε στο 
https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/ 

Ποιο είναι το κόστος; 

Η διαπραγμάτευση ενός CFD σε ένα υποκείμενο κρυπτονόμισμα υφίσταται τα ακόλουθα κόστη: 

Εφάπαξ 
κόστος 
εισόδου 
ή εξόδου 

Περιθώριο 
Η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης ονομάζεται 
περιθώριο (spread). Αυτό το κόστος αποτιμάται κάθε φορά που ανοίγετε και 
κλείνετε μια συναλλαγή.  

Μετατροπή 
νομίσματος 

Οποιαδήποτε μετρητά, πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες, 
προσαρμογές, προμήθειες και χρεώσεις που εκφράζονται σε νόμισμα 
διαφορετικό από το βασικό νόμισμα του λογαριασμού σας, θα μετατραπούν 
στο βασικό νόμισμα του λογαριασμού σας και θα χρεωθείτε ένα κόστος 
μετατροπής νομίσματος στον λογαριασμό σας. 

Τρέχουσες 
δαπάνες 

Ημερήσιο 
κόστος 
χαρτοφυλακίου 

Ένα τέλος χρεώνεται στον λογαριασμό σας για κάθε νύχτα που διατηρείται 
η θέση σας. Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερο διατηρείτε μια θέση, τόσο 
περισσότερο κοστίζει. 

Παρεπόμενα 
κόστη 

Τέλος διανομέα 

Ενδέχεται κατά καιρούς να μοιραζόμαστε μια αναλογία των περιθωρίων μας, 
των προμηθειών και άλλων τελών λογαριασμού με άλλα άτομα, 
συμπεριλαμβανομένου ενός διανομέα που ενδέχεται να σας έχουμε 
συστήσει.  

 

Πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να το έχω στην κατοχή μου και μπορώ να κάνω ανάληψη χρημάτων πριν 
από τη λήξη του; 

Τα CFD προορίζονται για βραχυπρόθεσμη διαπραγμάτευση, σε ορισμένες περιπτώσεις εντός της ημέρας και γενικά 
δεν είναι κατάλληλα για μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Δεν υπάρχει συνιστώμενη περίοδος διατήρησης, καμία 
περίοδος ακύρωσης και ως εκ τούτου δεν υπάρχει τέλος ακύρωσης. Μπορείτε να ανοίξετε και να κλείσετε ένα CFD 
σε ένα κρυπτονόμισμα σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τις ώρες της αγοράς. 

Πώς μπορώ να παραπονεθώ; 

Εάν θέλετε να υποβάλετε καταγγελία, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Ομάδα Διαχείρισης Πελατών μας στο 
+357 22090062 με email στο support.en@forex.com ή γραπτώς στην StoneX Europe Ltd. Nos. 123 και 124 - 1ος 
όροφος, κτίριο Χατζηκυριάκου 1, Λεωφόρος Προδρόμου 121, Στρόβολος, 2064 Λευκωσία, Κύπρος. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων της SEL που αναφέρεται στον 
ιστότοπο της Εταιρείας www.forex.com/ie. Εάν δεν θεωρείτε ότι το παράπονό σας έχει επιλυθεί ικανοποιητικά, 
μπορείτε να παραπέμψετε το παράπονό σας στην Υπηρεσία Οικονομικού Διαμεσολαβητή ("FOS"). Ανατρέξτε στο 
http://www.financialombudsman.gov.cy για περισσότερες πληροφορίες. Εάν το παράπονό σας αφορά έναν 
συμβουλευτικό ή διακριτικό διαχειριστή που ενεργεί στο λογαριασμό σας, επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής 
της υπηρεσίας. Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στην Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, ωστόσο είναι πιθανό να παραπεμφθείτε στο FOS. 

Άλλες σχετικές πληροφορίες 

Εάν υπάρχει χρονική καθυστέρηση μεταξύ του χρόνου υποβολής της εντολής σας και της στιγμής εκτέλεσής της, 
η εντολή σας ενδέχεται να μην εκτελεστεί στην τιμή που αναμένατε.  

Βεβαιωθείτε ότι η ισχύς του σήματος σας για το internet είναι επαρκής πριν ξεκινήσετε τις συναλλαγές. Η ενότητα 
Όροι και Πολιτικές της ιστοσελίδας μας www.forex.com/ie περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον 
λογαριασμό σας. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένοι με όλους τους όρους και τις πολιτικές που ισχύουν 
για τον λογαριασμό σας. 

Τα Φύλλα μας Πληροφοριών Αγοράς περιέχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές CFD. Αυτά 
μπορούν να βρεθούν στην πλατφόρμα συναλλαγών. 

Για ιδιώτες πελάτες, εφαρμόζεται ο κανόνας περιθωρίου κλεισίματος σε επίπεδο λογαριασμού. Αυτό σημαίνει ότι 
όταν η αξία του λογαριασμού πέσει κάτω από το 50% της αρχικής απαίτησης περιθωρίου (που πληρώθηκε για είσοδο 
σε όλες τις ανοικτές θέσεις CFD σε οποιαδήποτε στιγμή), μία ή περισσότερες θέσεις CFD θα κλείσουν. Μπορεί να 
ορίσουμε υψηλότερο ποσοστό από το 50%.  

Τα CFD είναι πολύπλοκα μέσα και παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο γρήγορης απώλειας χρημάτων λόγω μόχλευσης. 
Η συντριπτική πλειονότητα των λογαριασμών ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα όταν ανταλλάσσουν 
CFD με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να σκεφτείτε αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFD και αν μπορείτε να 
αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο απώλειας των χρημάτων σας. 
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