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Dokument ta’ Informazzjoni Ewlenija - CFDs fuq 
par ta’ FX 

Skop 

Dan id-dokument jipprovdilek informazzjoni importanti dwar dan il-prodott ta’ investiment. Dan mhuwiex materjal 
għall-kummerċjalizzazzjoni. L-informazzjoni hija meħtieġa bil-liġi biex tgħinek tifhem in-natura, ir-riskji, l-ispejjeż, 
ilqligħ u t-telf potenzjali ta’ dan il-prodott u biex tgħinek tikkomparah ma’ prodotti oħra. 

CFD fuq par ta’ FX huwa offrut minn StoneX Europe Ltd (“SEL” jew “aħna”), kumpanija rreġistrata f’Ċipru, 
binnumru HE 409708. StoneX Europe Ltd li hija awtorizzata u rregolata mis Securities and Exchange Commission 
(ilKummissjoni tat-Titoli u l-Kambju ta’ Ċipru). Ċempel +357 22090062 jew żur www.FOREX.com/ie għal aktar 
informazzjoni. 

Dan id-dokument ġie aġġornat l-aħħar fil-15 ta’ April 2021. 

Inti se tixtri prodott li mhuwiex sempliċi u jista’ jkun diffiċli biex tifhmu. 

X’inhu dan il-prodott? 

Tip  

Kuntratt għad-differenza (“CFD” - contract for difference) huwa kuntratt ta’ leverage finanzjarju magħmul ma’ SEL fuq 
bażi bilaterali. Dan jippermetti li investitur jispekula fuq prezzijiet li qed jitilgħu jew li qed jaqgħu ta’ par ta’ FX sottostanti.  

L-FX huwa dejjem innegozjat f’pari ta’ muniti (eż. EUR/GBP) u jinvolvi x-xiri u l-bejgħ simultanju ta’ żewġ muniti 
differenti. L-ewwel munita referenzjata f’par ta’ muniti (fl-eżempju tagħna, l-EUR) hija magħrufa bħala l-munita bażi 
u t-tieni (il-GBP) hija magħrufa bħala l-munita varjabbli. Il-prezz tas-CFD huwa derivat mill-prezz tal-par tal-FX 
sottostanti, li jista’ jirreferi jew għall-prezz attwali (“spot”) jew il-prezz futur (“future”).  

In-negozjar fl-FX jagħti lill-investitur l-għażla li jixtri (jew jinvesti “long”) il-par ta’ muniti jekk jaħsbu li l-prezz tal-
munita bażi se jogħla b’relazzjoni mal-munita varjabbli, jew alternattivament li jbigħ (jew jinvesti "short") jekk jaħsbu 
li l-prezz tal-munita varjabbli se jiżdied b’relazzjoni mal-munita bażi. Pereżempju, jekk investitur ikun investa long 
fuq CFD fuq EUR/GBP u l-prezz tal-par tal-FX sottostanti jitla’, il-valur tas-CFD se jiżdied - fl-aħħar tal-kuntratt SEL 
tħallas id-differenza bejn il-valur tal-għeluq tal-kuntratt u valur tal-ftuħ tal-kuntratt. Bil-maqlub, jekk investitur ikun 
investa long u l-prezz spot tal-par tal-FX sottostanti jonqos, il-valur tas-CFD se jonqos - fi tmiem il-kuntratt huma 
jħallsu lil SEL id-differenza bejn il-valur tal-għeluq tal-kuntratt u l-valur tal-ftuħ tal-kuntratt. CFD li tirreferenza 
għallprezz future sottostanti taħdem eżattament bl-istess mod ħlief li dawn il-kuntratti għandhom data ta’ skadenza 
definita minn qabel - data meta l-kuntratt jew jagħlaq awtomatikament jew irid jiġġedded għall-perjodu li jmiss. 
Illeverage inkorporat fis-CFDs kollha għandu l-effett li jkabbar kemm il-profitti kif ukoll it-telf.  

Għanijiet  

L-għan tas-CFD huwa li jippermetti lil investitur jikseb espożizzjoni ta’ leverage għall-moviment fil-valur ta’ par ta’ FX 
sottostanti (kemm jekk ‘il fuq jew ‘l isfel), mingħajr ma jkun hemm bżonn li fil-fatt jixtri jew ibigħ l-par tal-FX sottostanti. 
Lespożizzjoni hija leveraged għax is-CFD jeħtieġ biss proporzjon relattivament żgħir tal-valur nozzjonali (notional 
value) tal-kuntratt biex jitħallas bil-quddiem bħala ammont meħtieġ (margin) inizjali u hija waħda mill-karatteristiċi 
ewlenin tan-negozjar tas-CFDs. Bħala eżempju, jekk l-EUR/GBP qed jinnegozja f’0.84950 / 0.84960 u investitur jixtri 5 
CFDs b’ammont inizjali ta’ ammont meħtieġ ta’ 3% u prezz ta’ offerta ta’ 0.84950, l-investiment inizjali jkun ta’ €1274.25 
(0.03 x 5/0.0001 x 0.84950). L-effett tal-leverage, f’dan il-każ 30:1 (1 / 0.03%), ifisser li għal kull bidla ta’ punt wieħed 
filprezz tal-par tal-FX sottostanti, il-valur tas-CFD jinbidel b’€5. Pereżempju, jekk l-investitur ikun investa long u s-suq 
jitla’ fil-valur, se jsir profitt ta’ €5 għal kull żieda ta’ punt wieħed f’dak is-suq. Iżda, jekk l-investitur ikun short, se jkun 
hemm telf ta’ €5 għal kull punt li s-suq jonqos fil-valur. Is-CFD spot m’għandux data ta’ skadenza definita minn qabel 
u għalhekk huwa miftuħ; min-naħa l-oħra CFD futur għandu data ta’ skadenza definita minn qabel. Ma hemm l-ebda 
perjodu ta’ parteċipazzjoni rakkomandat u huwa fid-diskrezzjoni ta’ kull investitur individwali li jiddetermina l-aktar 
perjodu ta’ parteċipazzjoni xieraq ibbażat fuq l-istrateġija u l-għanijiet individwali tan-negozjar tagħhom stess.  

Nuqqas ta’ depożitu ta’ fondi addizzjonali biex jiġu sodisfatti r-rekwiżit tal-ammont meħtieġ bħala riżultat ta’ 
moviment negattiv tal-prezz jista’ jirriżulta li s-CFD tingħalaq awtomatikament. Dan iseħħ meta t-telf jeċċedi 
lammont tal-ammont meħtieġ inizjali. Fil-każ ta’ CFDs futures, l-investituri se jingħataw l-għażla li jġeddu l-kuntratt 
eżistenti tagħhom għall-perjodu li jmiss - eż., minn skadenza ta’ Jannar għal skadenza ta’ Frar. It-tiġdid huwa 
fiddiskrezzjoni tal-investitur iżda jekk ma jagħmilx dan jirriżulta li s-CFD futura tingħalaq awtomatikament fid-data 
tal-iskadenza. SEL iżżomm ukoll il-kapaċità li tittermina unilateralment kwalunkwe kuntratt CFD fejn jidhrilha li 
nkisru ttermini tal-kuntratt. 

Investitur fil-Livell tal-Konsumatur Maħsub 

Is-CFDs huma maħsuba għal investituri li għandhom għarfien ta’, jew għandhom l-esperjenza fi, prodotti leveraged 
u li qed ifittxu li jiksbu espożizzjoni għal strumenti finanzjarji fuq perjodu qasir. Investituri prospettivi jifhmu kif 
ilprezzijiet tas-CFDs huma derivati u l-kunċetti ewlenin tal-ammont meħtieġ u l-leverage. Fil-fatt, se jifhmu l-profil 
tar-riskju/rendiment tal-prodott meta mqabbel man-negozjar tradizzjonali fl-ishma. L-investituri se jkollhom ukoll 
mezzi finanzjarji xierqa u l-kapaċità li jifilħu għat-telf. 

http://www.forex.com/ie
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X’inhuma r-riskji u x’nista’ naqla’? 

Indikatur tar-riskju 
 

   
  

Is-CFDs huma prodotti leveraged li, minħabba l-moviment sottostanti tas-suq, jistgħu jiġġeneraw telf malajr. 
M’hemm l-ebda protezzjoni fuq il-kapital kontra r-riskju tas-suq, ir-riskju tal-kreditu jew ir-riskju tal-likwidità. Minkejja 
li jista’ jkun hemm telf, il-klijenti fil-Livell tal-Konsumatur huma soġġetti għal protezzjoni tal-bilanċ negattiv li tfisser li 
t-telf tiegħek ma jistax jeċċedi l-ammont investit.  

Kun konxju tar-riskju tal-kambju. Huwa possibbli li tixtri jew tbigħ CFDs f’munita li hija differenti mill-munita bażi 
tal-kont tiegħek. Il-profitt finali li tista’ tikseb jiddependi fuq ir-rata tal-kambju bejn iż-żewġ muniti. Dan ir-riskju 
mhuwiex ikkunsidrat fl-indikatur muri hawn fuq.  

Il-kundizzjonijiet tas-suq jistgħu jfissru li s-CFD tiegħek fuq il-par ta’ FX jagħlaq bi prezz inqas favorevoli, li jista’ 

jkollu impatt sinifikanti fuq kemm tieħu lura. Nistgħu nagħlqu l-kuntratt tas-CFD miftuħ tiegħek jekk ma żżommx 

lammont minimu li huwa meħtieġ, jekk għandek id-dejn ma’ SEL, jew jekk tikser ir-regolamenti tas-suq. Dan 

ilproċess jista’ jkun awtomatizzat. Dan il-prodott ma jinkludi l-ebda protezzjoni mill-prestazzjoni futura tas-suq, 

għalhekk tista’ titlef parti mill-investiment jew l-investiment kollu tiegħek. Jekk ma nkunux nistgħu nħallsuk lammont 
dovut, tista’ titlef l-investiment kollu tiegħek. Madankollu, tista’ tibbenefika minn skema ta’ protezzjoni 
talkonsumatur (ara t-taqsima “x’jiġri jekk ma nkunux nistgħu nħallsuk”). L-indikatur muri hawn fuq ma jikkunsidrax 
din il-protezzjoni. 

Xenarji ta’ prestazzjoni 

Ix-xenarji murija juru xi prestazzjoni jista’ jkollu l-investiment tiegħek. Tista’ tqabbilhom max-xenarji ta’ prodotti oħra. 
Ix-xenarji ppreżentati huma stima tal-prestazzjoni futura bbażata fuq evidenza mill-passat dwar kif il-valur ta’ dan 
linvestiment ivarja u mhumiex indikatur preċiż. Dak li tikseb ivarja skont il-prestazzjoni tas-suq u kemm iddum 
iżżomm is-CFD. Ix-xenarju ta’ stress juri x’tista’ tieħu lura f’ċirkostanzi estremi tas-suq, u ma jikkunsidrax 
issitwazzjoni fejn ma nkunux nistgħu nħallsuk.  

Is-suppożizzjonijiet li ġejjin intużaw biex jinħolqu x-xenarji fit-Tabella 1: 

CFDs fuq par ta’ FX (miżmuma fl-istess jum) 

Prezz tal-ftuħ tal-par tal-FX:  P 0.84955 

Daqs tan-negozjar (għal kull CFD):  TS 5 

Ammont Meħtieġ (Margin) %:  M 3% 

Rekwiżit tal-Ammont Meħtieġ (€): MR = P x TS x M €1,274.33 

Valur nozzjonali (notional value) tan-negozjar (€): TN = MR/M €42,478 

Tabella 1 

Xenarji ta’ 
prestazzjoni 

LONG 

Prezz tal-
għeluq 
(inkluża 
lfirxa 

(spread)) 

Bidla 
fil-

prezz 

Qligħ/telf Xenarju ta’ 
Prestazzjoni 

SHORT 

Prezz tal-
għeluq 
(inkluża 
lfirxa 

(spread)) 

Bidla 
fil-

prezz 

Qligħ/telf 

Favorevoli 0.86229 1.5% €637 Favorevoli 0.83681 -1.5% €637 

Moderat 0.85380 0.5% €212 Moderat 0.84530 -0.5% €212 

Sfavorevoli 0.83681 -1.5% -€637 Sfavorevoli 0.86229 1.5% -€637 

Stress 0.80707 -5.0% -€2,124 Stress 0.89203 5.0% -€2,124 

Il-figuri murija jinkludu l-ispejjeż kollha tal-prodott innifsu. Jekk xi ħadd ieħor biegħlek dan il-prodott jew għandek 
parti terza li tagħtik parir dwar dan il-prodott, dawn il-figuri ma jinkludu l-ebda spiża li tħallas lilhom. 

L-iżviluppi tas-suq fil-futur ma jistgħux jiġu mbassra b’mod preċiż. Ix-xenarji murija huma biss indikazzjoni 
ta’ xi wħud mir-riżultati possibbli bbażati fuq qlugħ riċenti. Ir-qligħ attwali jista’ jkun aktar baxx.  

L-indikatur tar-riskju fil-qosor huwa gwida għal-
livell ta’ riskju ta’ dan il-prodott meta mqabbel 
ma’ prodotti oħrajn. Dan juri kemm 
huwa probabbli li l-prodott jitlef il-flus minħabba 
l-movimenti fis-swieq jew għaliex ma nkunux 
nistgħu nħallsuk. 
 
Ikklassifikajna dan il-prodott bħala 7 minn 7, 
li huwa l-ogħla klassi ta' riskju. Dan ifisser li 
t-telf potenzjali mill-prestazzjoni futura 
talprodott huwa ta’ livell għoli ħafna.  
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X’jiġri jekk StoneX Europe Ltd ma tkunx tista’ tħallas?  

Jekk SEL ma tkunx tista’ tissodisfa l-obbligi finanzjarji tiegħek, inti tista’ titlef il-valur tal-investiment tiegħek. 
Madankollu, SEL tissepara l-fondi kollha tal-klijenti fil-livell tal-konsumatur mill-flus tagħha stess skont ir-regoli 
talFlus tal-Klijent ta’ CySEC. SEL tipparteċipa wkoll fil-Fond ta’ Kumpens għall-Investituri f’Ċipru (ICF) li jkopri 
investimenti eliġibbli sa €20,000 għal kull persuna, għal kull ditta. Ara https://www.cysec.gov.cy/en-
GB/complaints/tae/. 

X’inhuma l-ispejjeż? 

In-negozjar f’CFD fuq par ta’ FX sottostanti se jkollu l-ispejjeż li ġejjin: 

Din it-tabella turi t-tipi differenti ta’ kategoriji ta’ spejjeż u t-tifsira tagħhom 

Flus 
Kontanti u 
Futures 

Spejjeż ta’ 
darba ta’ 
dħul jew 
ħruġ 

Firxa (Spread) 
Id-differenza bejn il-prezz tax-xiri u l-prezz tal-bejgħ tissejjaħ 
ilfirxa (spread). Din l-ispiża se titħallas kull darba li tiftaħ u 
tagħlaq in-negozjar.  

Kambju tal-
munita 

Kwalunkwe flus kontanti, qligħ u telf realizzat, aġġustamenti, 
miżati u spejjeż li huma denominati f’munita li mhijiex il-munita 
bażi tal-kont tiegħek, se jiġu konvertiti fil-munita bażi tal-kont 
tiegħek u tiġi imposta tariffa tal-kambju tal-munita fil-kont tiegħek. 

Flus 
kontanti 
biss 

Spejjeż 
kontinwi 

Spiża ta’ 
kuljum ta’ 
żamma 

Hija impostata miżata fuq il-kont tiegħek għal kull lejl li tinżamm 
ilpożizzjoni tiegħek. Dan ifisser li iktar ma ddum iżżomm 
pożizzjoni, iktar tiswiek. 

Flus 
Kontanti u 
Futures 

Spejjeż 
inċidentali 

Tariffa tad-
distributur 

Minn żmien għal żmien nistgħu naqsmu proporzjon tal-firxa 
(spread) tagħna, il-kummissjonijiet u tariffi oħra tal-kontijiet ma’ 
persuni oħra inkluż distributur li seta’ introduċiek.  

Futures 
biss 

Spejjeż 
oħra 

Spejjeż ta’ 
tiġdid 
(Rollover 
costs) 

Aħna niċċarġjawk biex iġġedded kuntratt tal-futures għax-xahar 
jew trimestru li jmiss, ekwivalenti għal nofs il-firxa (spread) 
applikabbli biex tiftaħ u tagħlaq in-negozjar. 

 

Kemm għandi nżommu u nista’ niġbed il-flus kmieni? 

Is-CFDs huma maħsuba għan-negozjar fuq żmien qasir, f’xi każijiet fl-istess jum u ġeneralment mhumiex adattati 
għal investimenti fit-tul. Ma hemm l-ebda perjodu ta’ żamma rakkomandat, l-ebda perjodu ta’ kanċellazzjoni 
u għalhekk l-ebda tariffa ta’ kanċellazzjoni. Tista’ tiftaħ u tagħlaq CFD fuq par tal-FX fi kwalunkwe ħin matul 
ilħinijiet tas-suq. 

Kif nista’ nagħmel ilment? 

Jekk tixtieq tagħmel ilment, għandek tikkuntattja lit-Tim tal-Maniġment tal-Klijenti tagħna fuq +357 22090062, billi 
tibgħat email fuq support.en@forex.com jew bil-miktub lil StoneX Europe Ltd. Nos. 123 and 124 - 1st Floor, 
Hadjikyriakion Bld 1, 121 Prodromou Avenue, Strovolos, 2064 Nicosia, Cyprus. Għal aktar dettalji jekk jogħġbok 
irreferi għall-Politika tal-Ġestjoni tal-ilmenti ta’ SEL indikata fis-sit web tal-Kumpanija www.forex.com/ie  

Jekk ma tħossx li l-ilment tiegħek ġie solvut b’mod sodisfaċenti, tista’ tirreferi l-ilment tiegħek lis-Servizz 
talOmbudsman Finanzjarju (“FOS”). Ara http://www.financialombudsman.gov.cy għal aktar informazzjoni. Jekk 
lilment tiegħek ikun dwar maniġer konsultattiv jew diskrezzjonali li jaġixxi fuq il-kont tiegħek, jekk jogħġbok 
ikkuntattja lid-ditta li tipprovdi s-servizz. Tista’ tirreferi wkoll għall-Pjattaforma tar-Riżoluzzjoni tat-Tilwim Online 
talKummissjoni Ewropea, iżda x’aktarx li tkun referut għall-FOS. 

Informazzjoni rilevanti oħra 

Jekk ikun hemm intervall ta’ żmien bejn il-ħin meta tagħmel l-ordni tiegħek u l-mument meta tiġi eżegwita, l-ordni 
tiegħek tista’ ma tiġix eżegwita fil-prezz li kont qed tistenni. Kun ċert li s-saħħa tas-sinjal tal-internet tiegħek hija 
biżżejjed qabel in-negozjar. It-taqsima tat-Termini u l-Politiki tas-sit web tagħna www.forex.com/ie tinkludi 
informazzjoni importanti dwar il-kont tiegħek. Għandek tiżgura li inti familjari mat-termini u l-politiki kollha li 
japplikaw għall-kont tiegħek. 

Il-folji ta’ Informazzjoni dwar is-Suq tagħna fihom informazzjoni addizzjonali dwar in-negozjar ta’ CFD fuq par ta’ FX 
sottostanti. Dawn jinsabu fuq il-pjattaforma tan-negozjar. 

Għall-klijenti fil-livell tal-konsumatur, tiġi applikata regola ta’ għeluq tal-ammont meħtieġ fuq bażi ta’ livell ta’ kont. 
Dan ifisser li meta l-valur tal-kont jaqa’ taħt il-50% tar-rekwiżit tal-ammont meħtieġ inizjali (li tħallas biex tidħol 
filpożizzjonijiet tas-CFD miftuħa kollha fi kwalunkwe punt fil-ħin), pożizzjoni ta’ CFD waħda jew aktar, se jingħalqu. 
Nistgħu nistabbilixxu perċentwali ogħla minn 50%.  

Is-CFDs huma strumenti kumplessi u jġorru riskju għoli li jitilfu l-flus malajr minħabba l-leverage. Il-maġġoranza 
lkbira ta’ kontijiet ta’ investituri fil-livell tal-konsumatur jitilfu l-flus meta jinnegozjaw fis-CFDs ma’ dan 
ilfornitur. Għandek tikkunsidra jekk tifhimx kif jaħdmu s-CFDs u jekk tistax taffordja li tieħu r-riskju għoli li titlef 
flusek. 
 

https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/
https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/
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