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Η ελληνική μετάφραση στο παρόν έγγραφο παρέχεται μόνο για λόγους ευκολίας. Σε περίπτωση αντίφασης, υπερισχύει η παρακάτω αγγλική έκδοση. 

ΈΓΓΡΑΦΟ ΒΑΣΙΚΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ 

Αυτό το έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με αυτό το επενδυτικό προϊόν. Δεν πρόκειται για διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητο απο το νόμο να σας παρέχονται για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους 

κινδύνους, το κόστος, τα πιθανά κέρδη και τις απώλειες αυτού του προϊόντος και επίσης να σας βοηθήσουν να συγκρίνετε το συγκεκριμένο προϊόν με άλλα προϊόντα.  

Προϊόν: CFDs Μετοχών 

Επενδυτική εταιρεία/Κατασκευαστής: iCFD Ltd, tel. +35725204600, ιστοσελίδα: www.iforex.gr  

Αδειοδοτημένη από: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC), αριθμός άδειας 143/11 

Ημερομηνία παραγωγής: 01/01/2018  Τελευταία ενημέρωση: 12/09/2019 

Πρόκειται να ανοίξετε συναλλαγή σε ένα προϊόν το οποίο δεν είναι απλό και μπορεί να είναι δύσκολο να κατανοηθεί  

Τι είναι αυτό το προϊόν; 

Τύπος: Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τα Συμβόλαια επί Διαφοράς (CFDs) όπου ο υποκείμενος επενδυτικός τίτλος είναι μετοχή. Το CFD είναι ένας εξωχρηματιστηριακός (Over the Counter) 

μοχλευμένος επενδυτικός τίτλος, η αξία του οποίου προσδιορίζεται με βάση την αξία ενός υποκείμενου τίτλου.  

Στόχοι: Ο στόχος μιας συναλλαγής σε CFD είναι να επιτρέψει στον επενδυτή να επωφεληθεί από τις μεταβολές της τιμής του υποκείμενου τίτλου. Ο πελάτης πραγματοποιεί κέρδος ή ζημία στο CFD με βάση την επιλεγμένη 

κατεύθυνση (Αγορά ή Πώληση) και την κατεύθυνση της αξίας του υποκείμενου τίτλου. Το ποσό του κέρδους ή της ζημίας προσδιορίζεται με βάση την αξία του υποκείμενου τίτλου στο άνοιγμα μιας θέσης και την αξία της κατά 

το κλείσιμο της θέσης. Το CFD διακανονίζεται μόνο σε μετρητά και ο πελάτης δεν έχει κανένα δικαιώματα στον πραγματικό υποκείμενο τίτλο. Για να ανοίξει μια συναλλαγή CFD, ο πελάτης πρέπει να έχει επαρκές περιθώριο 

("Περιθώριο") στο λογαριασμό του. Η αγορά των περισσότερων μετοχών είναι ανοιχτή 5 ημέρες την εβδομάδα από Κυριακή μέχρι Παρασκευή. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις αρχικές απαιτήσεις περιθωρίου 

αυτού του Προϊόντος και τις συγκεκριμένες ώρες συναλλαγών, ανατρέξτε στους Όρους Συναλλαγών της iCFD. 

Προοριζόμενος επενδυτής λιανικής: Το προϊόν αυτό προορίζεται για πελάτες που πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια: (i) Άτομα που έχουν ένα αποδεκτό επίπεδο γνώσης ή/και πείρας για να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά των CFDs και τους κινδύνους που 

συνδέονται με τη μόχλευση και τις συναλλαγές περιθωρίου. (ii) άτομα που είναι σε θέση να διατρέχουν τον κίνδυνο απώλειας ολόκληρου του ποσού της επένδυσής τους σε σύντομο χρονικό διάστημα · (iii) άτομα με που έχουν στόχο να αναλάβουν ρίσκο ή 

έχουν κερδοσκοπικές ανάγκες · και (iv) Πρόσωπα που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τα Προϊόντα της Εταιρείας για βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, ενδοημερήσιες συναλλαγές, κερδοσκοπικές συναλλαγές.  

Τα CFD γενικά δεν έχουν ημερομηνία λήξης ή ελάχιστη περίοδο διατήρησης θέσεων. Ο πελάτης αποφασίζει πότε πρέπει να ανοίξει και να κλείσει μια θέση. Το P/L υπολογίζεται και εμφανίζεται στην πλατφόρμα συναλλαγών συνεχώς, και τυχόν ζημίες στις 

ανοιχτές συναλλαγές θα επηρεάσουν το διαθέσιμο περιθώριο του πελάτη. Λόγω του Κανόνα Περιθωρίου Εκκαθάρισης της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγοράς (ESMA), όταν τα Κεφάλαια του λογαριασμού σας φτάσουν σε επίπεδο ίσο ή χαμηλότερο 

από το 50% του δεσμευμένου περιθωρίου (50% του δεσμευμένου περιθωρίου = Περιθώριο Διατήρησης Ανοικτών Θέσεων), ο Μηχανισμός Προστασίας Περιθωρίου θα ενεργοποιηθεί και θα κλείσει αυτόματα τη συναλλαγή που δεσμεύει το μεγαλύτερο 

περιθώριο ή όλες τις συναλλαγές που είναι ανοιχτές σε ένα συγκεκριμένο επενδυτικό τίτλο. Οποιαδήποτε μη πραγματοποιηθέντα κέρδη σχετίζονται με ανοικτές συναλλαγές θα  χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη των θέσεων που φέρουν ζημιά στο 

λογαριασμό του πελάτη. Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει θέσει μια εντολή ορίου σε οποιαδήποτε ανοικτή συναλλαγή/ες, ορισμένες ή όλες οι εν λόγω συναλλαγές μπορεί να κλείσουν αυτόματα πριν φθάσουν στις αντίστοιχες εντολές ορίων, λόγω του 

υποχρεωτικού μηχανισμού αυτόματης προστασίας περιθωρίου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στους Όρους Συναλλαγών της iCFD.  

Κάτοικοι Γαλλίας μόνο – Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του AMF, όλες οι συναλλαγές σε CFDs περιέχουν εγγενή προστασία. Ως εκ τούτου, ανοικτές συναλλαγές μπορεί να κλείσουν αυτόματα μόλις φθάσουν στο εγγενές επίπεδο προστασίας ή όταν φτάσουν 

στο υποχρεωτικό επίπεδο Προστασίας Περιθωρίου, αναλόγως της περίπτωσης που θα προηγηθεί απο τις δύο. 

  

https://www.iforex.gr/
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Ποιοι είναι οι κινδύνοι και ποιο το πιθανό όφελος; 

Αυτό το Προϊόν είναι ταξινομημένο ως 7 από τα 7, που είναι η υψηλότερη κατηγορία ρίσκου. Τα CFD ενδέχεται να επηρεαστούν από ολίσθηση τιμών (slippage) ή απο αδυναμία 

κλεισίματος της θέσης στην επιθυμητή τιμή, λόγω της μη διαθεσιμότητας της εν λόγω τιμής στην αγορά. Τα CFDs είναι εξωχρηματιστηριακά προϊόντα και δεν μπορούν να πωληθούν 

σε κανένα χρηματιστήριο, MTF ή άλλο τόπο συναλλαγών. Δεν υπάρχει προστασία κεφαλαίων έναντι του κινδύνου αγοράς ή του κινδύνου ρευστότητας.  

Αυτό το προϊόν αυτό είναι πολύπλοκο και υψηλού κινδύνου προϊόν. Ένα προϊόν CFD δεν προστατεύει από οποιεσδήποτε δυσμενείς μελλοντικές επιδόσεις 

της αγοράς. Οι τιμές της υποκείμενης μετοχής ενδέχεται να παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εάν η μεταβολή της τιμής 

είναι αντίθετη απο την κατεύθυνση που επέλεξε ο πελάτης, τότε ο πελάτης μπορεί να δεχτεί σημαντικές ζημίες σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι οποίες 

μπορεί να φτάσουν το συνολικό ποσό του κεφάλαιου που είναι διαθέσιμο στο λογαριασμό του (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων καθώς και τυχόν 

συσσωρευμένων κερδών). Ωστόσο, ο πελάτης δεν θα οφείλει ποτέ στην iCFD οποιοδήποτε ποσό που να υπερβαίνει τα διαθέσιμα κεφάλαια του λογαριασμού 

του, λόγω της "Προστασίας Αρνητικού Υπολοίπου" που παρέχει η iCFD. Ο πελάτης πρέπει να διατηρεί επαρκές περιθώριο για να κρατήσει ανοικτή τη θέση 

(θέσεις) που κατέχει. Είναι δυνατό να αγοράσετε ή να πωλήσετε ένα CFD όπου το νόμισμα στο οποίο τιμολογείται είναι διαφορετικό από το νόμισμα του 

λογαριασμού σας. Σε αυτήν την περίπτωση το τελικό ποσό που χρεώνεται ή πιστώνεται στο λογαριασμό σας θα εξαρτηθεί από τη συναλλαγματική ισοτιμία 

μεταξύ των δύο νομισμάτων.  

Τα κέρδη και οι ζημίες ενισχύονται από το επίπεδο μόχλευσης που χρησιμοποιείται. Οι υψηλότερες αναλογίες μόχλευσης οδηγούν σε υψηλότερα κέρδη, εάν ο πελάτης επέλεξε τη σωστή κατεύθυνση και σε υψηλότερες απώλειες εάν η κατεύθυνση της αγοράς 

είναι εναντίον του πελάτη.  

Σενάρια Επιδόσεων: 

Παρακάτω παρατίθενται παραδείγματα σεναριών απόδοσης μιας συναλλαγής στο Apple CFD. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με CFD που βασίζονται σε μετοχές, παρακαλούμε ανατρέξτε στους Όρους Συναλλαγών της 

iCFD. 

Υποθέτουμε ότι: 

Μέγεθος Συναλλαγής σε μονάδες του βασικού τίτλου: 55 | Δεσμευμένο περιθώριο (EUR): 1,600 (υποθέτουμε ότι όλα τα διαθέσιμα κεφάλαια του λογαριασμού χρησιμοποιούνται ως περιθώριο σε αυτή τη μοναδική 
συναλλαγή) | Μόχλευση: 1:5 | Η Ολονύκτια Χρηματοδότηση είναι στα at -1.59 EUR για θέσεις αγοράς και στα -0.61 EUR για θέσεις πώλησης (υποθέτουμε ότι η περίοδος διατήρησης της θέσης είναι 1 νύχτα) | Το spread 

είναι στα 6 pips (υποθέτουμε ότι το spread συμπεριλαμβάνεται ήδη στις τιμές ανοίγματος και κλεισίματος) 

Ευνοϊκό σενάριο: Αυτό το σενάριο προυποθέτει μια θέση αγοράς 55 μετοχών της Apple και μια 

άνοδο κατά 10% μεταξύ της τιμής ανοίγματος και της τιμής κλεισίματος. 
Κατεύθυνση συναλλαγής: Αγορά | Τιμή ανοίγματος: 181.81 USD | Τιμή κλεισίματος: 199.99 USD | 

Μεταβολή: +10% | Κέρδος/Ζημιά (EUR): +799.96 | Κέρδος/Ζημιά (EUR) μετά την Ολονύχτια 
Χρηματοδότηση: +798.36 | Απόδοση: +49.9% 

Απόδοση 

Κεφαλαίων: 
+49.9% 

Μη ευνοϊκό σενάριο: Αυτό το σενάριο υποθέτει μια θέση αγοράς 55 μετοχών της Apple και μια 

μείωση -11% μεταξύ της τιμής ανοίγματος και της τιμής κλεισίματος, όπου τίθεται σε ισχύ ο 
μηχανισμός προστασίας περιθωρίου. 

Κατεύθυνση συναλλαγής: Αγορά | Τιμή ανοίγματος: 181.81 USD | Τιμή κλεισίματος: 161.81 USD | 

Μεταβολή: -11% | Κέρδος/Ζημιά (EUR): -879.96 | Κέρδος/Ζημιά (EUR) μετά την Ολονύχτια 
Χρηματοδότηση: -881.56 | Απόδοση: -55.1%. Ωστόσο, αν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει ολίσθηση 
τιμών (slippage), θα τεθεί σε ισχύ ο μηχανισμός προστασίας περιθωρίου και η συναλλαγή θα 

κλείσει μόλις to Κέρδος/Ζημιά (EUR) φτάσει -800 EUR με μια απόδοση -50%. 

Απόδοση 

Κεφαλαίων: -50% 

Μέτριο Σενάριο: Αυτό το σενάριο προϋποθέτει μια θέση πώλησης 55 μετοχών της Apple και άνοδο 

κατά -0,25% μεταξύ της τιμής ανοίγματος και της τιμής κλεισίματος. 
Κατεύθυνση συναλλαγής: Πώληση | Τιμή ανοίγματος: 181.81 USD | Τιμή κλεισίματος: 182.26 USD 

| Μεταβολή: +0.25% | Κέρδος/Ζημιά (EUR): -19.99 | Κέρδος/Ζημιά (EUR) μετά την Ολονύχτια 
Χρηματοδότηση: -20.60 | Απόδοση: -1.29% 

Απόδοση 

Κεφαλαίων: -
1.29% 

Ακραίο Σενάριο: Αυτό το σενάριο προϋποθέτει μια θέση αγορά; 55 μετοχών της Apple, όπου λόγω 

κενού της τάξης του -21% στις τιμές της αγοράς, είναι αδύνατο για το μηχανισμό προστασίας 
περιθωρίου να λειτουργήσει κλείνοντας την εν λόγω θέση στο 50% του δεσμευμένου περιθωρίου, 
ως εκ τούτου, μέχρι τη στιγμή όπου παρουσιάζεται μια εισερχόμενη τιμή, όλο το διαθέσιμο 

Κατεύθυνση συναλλαγής: Αγορά | Τιμή ανοίγματος: 181.81 USD | Τιμή κλεισίματος: 143.63 USD | 

Μεταβολή: -21% | Κέρδος/Ζημιά (EUR): -1,600| Απόδοση: -100% 
Απόδοση 

Κεφαλαίων: -
100% 

Ένδειξη ρίσκου 

1 2 3 4 5 6 7 

Χαμηλότερο Ρίσκο                           Υψηλότερο Ρίσκο 

 

Αυτό το προϊόν δεν έχει ημερομηνία λήξης. H ένδειξη ρίσκου 

υποθέτει ότι ενδέχεται να μην μπορείτε να αγοράσετε ή να 

πωλήσετε το CFD σας στην τιμή που θέλετε λόγω της 

μεταβλητότητας της αγοράς ή ότι μπορεί να χρειαστεί να 

αγοράσετε ή να πωλήσετε το CFD σας σε μια τιμή που να 

επιφέρει σημαντική απώλεια. 
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περιθώριο στο λογαριασμό έχει πλέον χαθεί. Σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζεται η Προστασία 
Αρνητικού Υπολοίπου αποτρέποντας τα κεφάλαια του λογαριασμού από το να θα φτάσουν σε 
αρνητικό επίπεδο. 

Τι γίνεται όταν η iCFD δε μπορεί να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις της; Σε περίπτωση όπου η iCFD καταστεί αφερέγγυα και δεν είναι σε θέση να πληρώσει τους πελάτες της, οι ιδιώτες πελάτες ενδέχεται να δικαιούνται αποζημίωση ύψους έως 20.000 ευρώ 

από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών που έχει συσταθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών της iCFD. 

Ποιο είναι το κόστος; 

Εφάπαξ 

Κόστος 

Spread Το spread είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής Πώλησης (“Bid”) και της τιμής Αγοράς (“Ask”) του CFD, η οποία πολλαπλασιάζεται με το μέγεθος της 

συναλλαγής. Το spread του κάθε υποκείμενου τίτλου περιγράφεται στην ιστοσελίδα της iCFD’s, ωστόσο, ο κάθε πελάτης μπορεί να έχει 

διαφορετικά spreads σε όλα ή σε ορισμένα προϊόντα ανάλογα με το ιστορικό του πελάτη, τον όγκο συναλλαγών του, τη δραστηριότητα του και 

συγκεκριμένες προσφορές. Για τους σκοπούς των σεναρίων απόδοσης θα υποθέσουμε μια θέση 55 μετοχών της Apple με spread 6 pips και 

ισοτιμία EUR/USD 1,2500. Το pip στην Apple είναι το 2ο δεκαδικό ψηφίο στην τιμή (π.χ. 0.01). 55 x 0.06 = 3.3 USD ή 2.64 EUR. Το ποσό των 2.64 

EUR θα αφαιρεθεί από το Κέρδος/Ζημιά με το άνοιγμα της συναλλαγής, επομένως, αμέσως μετά το άνοιγμα της συναλλαγής, το Κέρδος/Ζημιά 

αυτής της συναλλαγής θα είναι -2.64 EUR. 

Κόστος Spread =  
-2.64 EUR 

 
Κόστος Spread ως % επί της 

επένδυσης: 0.033% 

Τρέχον 

κόστος 

Ολονύχτια 

Χρηματοδότηση 

Η iCFD χρεώνει και την Ολονύκτια Χρηματοδότηση (Overnight Financing) σε συναλλαγές οι οποίες παραμένουν ανοικτές στο τέλος της 

συνεδρίασης. Η ολονύκτια χρηματοδότηση, μπορεί να υπόκειται σε πίστωση ή χρέωση, υπολογιζόμενη με βάση τα σχετικά επιτόκια για τα 

νομίσματα τα οποία συμπεριλαμβάνει ο υποκείμενος τίτλος, μαζί με μια προσαύξηση. Η προσαύξηση για τα CFDs Μετοχών είναι 5%. Για τους 

σκοπούς των σεναρίων απόδοσης θα υποθέσουμε ότι η θέση παραμένει ανοιχτή για 1 νύχτα και το ποσό της ολονύχτιας χρηματοδότησης 

ανέρχεται στα -1,59 EUR για θέσεις αγοράς και στα -0,61 EUR για θέσεις πώλησης (Ποσό Ολονύχτιας Χρηματοδότησης = Ποσοστό Ολονύκτιας 

Χρηματοδότησης (-0,02 % για τις θέσεις αγοράς και - 0,008% για τις θέσεις πώλησης) x Μέγεθος Συναλλαγής εκφρασμένο στο νόμισμα του τίτλου 

(10.000 USD) με ισοτιμία EUR/USD στο 1.2500). Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της ολονύχτιας 

χρηματοδότησης, ανατρέξτε στους Ορους Συναλλαγών της iCFD. 

Ολονύχτια χρηματοδότηση για 

θέσεις αγοράς = -1.59 EUR και 

για θέσεις πώλησης = -0.61 EUR 
 

Ολονύχτια Χρηματοδότηση ως 
% επί του ποσού της επένδυσης 
για θέσεις αγοράς: 0.0211% και 
για θέσεις πώλησης = -0.0078% 

Για πόσο καιρό μπορώ να διατηρώ μια ανοικτή θέση;. Εχω τη δυνατότητα να προχωρήσω γρήγορα σε ρευστοποίηση της θέσης;  Τα CFDs δεν έχουν ημερομηνία λήξης, μετακυλούνται αυτομάτως στην επόμενη ημέρα συναλλαγών, επομένως η Εταιρεία δεν 

προτείνει σε καμία περίπτωση συγκεκριμένη περίοδο διακράτησης για οποιοδήποτε είδος θέσης που μπορεί να διατηρείται σε ένα λογαριασμό. Μπορείτε να προχωρήσετε σε ρευστοποίηση μιας θέσης σε CFD ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος συναλλαγών, ωστόσο, η τιμή μπορεί να μήν σας παρέχει κάποιο όφελος ή να μη συμβαδίζει με τους επενδυτικούς σας στόχους.  

Πώς μπορώ να υποβάλω το παράπονό μου;  Τα παράπονα μπορούν να αποσταλούν στην iCFD μέσω email στη διεύθυνση complaints@iforex.eu ή μέσω ταχυδρομίου στη διεύθυνση: Γωνία Αγίου Ανδρέου και Βενιζέλου, Κτίριο "Vashiotis Agiou Andreou", 

Δεύτερος όροφος, Τ.Θ 54216, Λεμεσός, Κύπρος. Το παράπονο θα πρέπει να αναφέρει το όνομα του πελάτη, τον αριθμό του λογαριασμού του και τη φύση της καταγγελίας. Εάν ο πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος από την απάντηση της Εταιρείας στο 

παράπονο του, τότε μπορεί να παραπέμψει το παράπονο στον Οικονομικό Διαμεσολαβητή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στη Διαδικασία Παραπόνων της iCFD. 

Άλλες σχετικές πληροφορίες: Αυτό το έγγραφο βασικών πληροφοριών δε συμπεριλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με το προϊόν. Για άλλες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και τους νομικά δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις του 

προϊόντος, ανατρέξτε στους Όρους Συναλλαγών της iCFD. Αποτελεί επίσης νομική απαίτηση, η Εταιρεία να παρέχει στους πελάτες της τα ακόλουθα νομικά έγγραφα και πολιτικές: Σύμβαση Πελατών, Προϊόντα χωρίς μόχλευση, Προειδοποίηση κινδύνου, 

Περίληψη της Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών, Πολιτική Απορρήτου, Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων, Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών, Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών, Διαδικασία παραπόνων πελατών, Γνωστοποίηση Αντιπαροχών.  

https://www.iforex.gr/legal/investor-compensation-fund.pdf
https://www.iforex.gr/%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD
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The Greek translation to this document is provided for convenience only. In case of contradiction, the English version below shall prevail. 

KEY INFORMATION DOCUMENT 

This document provides you with key information about this investment product. It is not marketing material. The information is required by law to help you understand the nature, risks, costs, 

potential gains and losses of this product and to help you compare it with other products. 

Product: Share CFD 

Investment firm/Manufacturer: iCFD Ltd, tel. +35725204600, website: www.iforex.eu  

Licensed by: the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), License no. 143/11 

Date of Production: 01/01/2018 Last Update: 12/09/2019 

You are about to purchase a product that is not simple and may be difficult to understand 

What is this product? 

Type: This document provides key information on Contracts for Difference (CFDs) where the underlying asset is a share. A CFD is an Over the Counter (OTC) leveraged financial instrument, the value of 

which is determined based on the value of an underlying asset.  

Objectives: The objective of the CFD is to profit from changes in the price of the underlying asset. The client makes a profit or a loss on the CFD based on the direction chosen (Buy or Sell) and the direction 

of the value of the underlying asset. The amount of profit or loss is determined based on the value of the underlying asset at the opening of a deal and its value at closing of the deal. The CFD is settled in 

cash only and the client has no rights whatsoever on the actual underlying asset. In order to open a deal on a CFD instrument, the client must have sufficient margin (“Margin”) in its account. The market 

for most shares is open 5 days a week from Sunday until Friday. For more details with regards to the initial margin requirements of this Product and specific trading hours, please refer to iCFD’s Trading 

Conditions. 

Intended retail investor: This product is intended for clients who meet all of the following criteria: (i) Persons who have an acceptable level of knowledge and/or experience to understand the 

characteristics of CFDs and risks associated with leverage and trading on margin; (ii) Persons who are able to sustain the risk of loss of their entire investment amount within a short period of time; (iii) 

Persons with risk-oriented objectives or speculative needs; and (iv) Persons who intend to use the Company’s Products for short term investment, intraday trading, speculative trading.  

CFDs generally have no maturity date or a minimum holding period. The client decides when to open and close a position. The P/L is calculated by - and shown on - the trading platform continuously, and 

losses on the positions will affect the client’s available margin. Due to the European Securities and Market Authority (ESMA) Margin Close-out Rule (“Margin Protection”), when your account’s Equity 

falls equal to or below 50% of the Used Margin for all open deals (50% of the Used Margin = Maintenance Margin), the Margin Protection mechanism will be triggered and will auto close the highest 

consuming Used Margin deal or all open deals under a specific instrument. Any unrealized profits related to open positions shall be used to support the losing positions in the client’s account. Should the 

client have set a Limit Order on any open position/s, some or all of these position/s may be closed automatically before reaching their respective Limit Orders, due to the mandatory auto Margin Protection 

mechanism. For more details please refer to iCFD’s Trading Conditions.  

French residents only – In accordance with AMF requirements, all CFDs have intrinsic protection. Therefore, open positions may be closed automatically upon either reaching the intrinsic protection 

level, or due to the mandatory auto Margin Protection mechanism, whichever takes place first. 

  

https://www.iforex.eu/
https://www.iforex.eu/trading-conditions
https://www.iforex.eu/trading-conditions
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What are the risks and what could I get in return? 

This Product is classified as 7 out of 7, which is the highest risk class. CFDs may be affected by slippage or the inability to close a deal at the 

desired price due to unavailability of such price in the market. CFDs are OTC products and cannot be sold on any exchange, MTFs or other 

trading venue. There is no capital protection against market or liquidity risk.  

This product is a complex and high-risk product. A CFD product does not protect against any adverse future market performance. The prices 

of the underlying share may fluctuate significantly in a short period of time. If the change in price is against the direction chosen by the client, 

then the client could experience significant losses over a short period of time up to a maximum amount of the total investment in the client’s 

account (including client’s deposit(s) as well as any accumulated profits). However, the client will never owe iCFD any amount in excess of the 

available funds in the account due to iCFD’s “Negative Balance Protection”. The client must maintain sufficient margin to keep the held 

position(s) open. It is possible to buy or sell a CFD where the quote currency is different from the currency of the account. In this case the 

final amount debited or credited in the account will depend on the exchange rate between the two currencies.  

Profits and losses are exacerbated by the level of leverage used. Higher leverage ratios result in higher profits if the client chose the correct 

direction, and higher losses if the market price went against the direction set by the client.  

Performance Scenarios: 

Below are examples of performance scenarios of a CFD deal based on Apple. For more information on share-based CFDs, please refer to iCFD’s Trading Conditions. 

Assumptions: 
Deal amount in units of base asset: 55 | Used margin (EUR): 1,600 (we assume that all funds available in the account are used as margin on this single position) | Leverage: 1:5 | Overnight Financing 
amount is at -1.59 EUR for Long Positions and at -0.61 EUR for Short Positions (we assume holding period is 1 night) | Spread is at 6 pips (we assume spread is already included in the opening and 
closing deal rates) 

Favourable Scenario: This scenario assumes a Buy position of 55 shares of Apple and 
a 10% increase between the opening and the closing deal rate. 

Deal Direction: Buy | Opening Deal Rate: 181.81 USD | Closing Deal Rate: 199.99 USD | 
Change: +10% | PL (EUR): +799.96 | PL (EUR) After O.F.: +798.36 | Return: +49.9% 

Return on 
Equity: +49.9% 

Unfavourable Scenario: This scenario assumes a Buy position of 55 shares of Apple and 
a -11% decrease between the opening and the closing deal rate, when the margin 
protection mechanism comes into effect. 

Deal Direction: Buy | Opening Deal Rate: 181.81 USD | Closing Deal Rate: 161.81 USD | 
Change: -11% | PL (EUR): -879.96 |PL (EUR) After O.F.: -881.56 | Return: -55.1%. 
However, assuming no slippage, margin protection mechanism will come into effect and 
the transaction will be closed once PL (EUR) will be -800.0 EUR with a Return -50%. 

Return on 
Equity -50% 

Moderate Scenario: This scenario assumes a Sell position of 55 shares of Apple and 
0.25% increase between the opening and closing deal rate. 

Deal Direction: Sell | Opening Deal Rate: 181.81 USD | Closing Deal Rate: 182.26 USD | 
Change: +0.25% | PL (EUR): -19.99 | PL (EUR) After O.F.: -20.60 | Return: -1.29% 

Return on 
Equity -1.29% 

Stress Scenario: This scenario assumes a Buy position of 55 shares of Apple, where due 
to a downside gap of -21% in the market prices, it is impossible for the margin protection 
mechanism to close the said position at 50% of Used Margin and, by the time there is an 
incoming price, all available margin in the account is lost. Negative Balance Protection 
would be applied in this case, as otherwise the account equity would reach a negative 
level. 

Deal Direction: Buy | Opening Deal Rate: 181.81 USD | Closing Deal Rate: 143.63 USD | 
Change: -21% | PL (EUR): -1,600| Return: -100% 

Return on 
Equity -100% 

Risk Indicator 

1 2 3 4 5 6 7 

Lower Risk          Higher Risk 

 

This product does not have a maturity date. 

The risk indicator assumes that you may 

not be able to buy or sell your CFD at the 

price you want due to the volatility of the 

market, or that you may have to buy or sell 

your CFD at a price that experiences 

significant loss. 
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What happens if iCFD is unable to pay out? In the event that iCFD becomes insolvent and is unable to pay out to its clients, retail clients may be eligible to compensation of up to 20,000 EUR by the 

Investor Compensation Fund set up by the Cyprus Securities and Exchange Commission. For more details, please refer to iCFD’s Investor Compensation Fund. 

What are the costs? 

One-Off 

Costs 

Spread A spread is the difference between the Sell (“Bid”) and Buy (“Ask”) price of the CFD which is multiplied by the deal size. The spread 

per each underlying asset is detailed on iCFD’s website but each client may have different spreads on all or some of the underlying 

asset based on the client’s history, volume, activities or certain promotions. For the purpose of the performance scenarios, we will 

assume a position of 55 shares of Apple with a spread of 6 pips and a EUR/USD conversion rate of 1.2500. A pip in Apple is the 2nd 

decimal digit (e.g.: 0.01). 55 x 0.06 = 3.3 USD or 2.64 EUR. The amount of 2.64 EUR will be deducted from the P/L upon opening 

the transaction and therefore immediately after opening the transaction the P/L of that transaction will be -2.64 EUR. 

Spread Cost =  
-2.64 EUR 

 
Spread Cost % on 

investment: 0.033% 

Ongoing 

Costs 

Overnight 

Financing 

iCFD charges Overnight Financing (OF) for deals that remain open at the end of the daily trading session. This OF may be subject 

to credit or debit, calculated on the basis of the relevant interest rates for the currencies in which the underlying instrument is 

traded, plus a mark-up. The mark-up for Share CFDs is 5%. For the purpose of the performance scenarios we will assume the 

position is held open for 1 night and the overnight financing amount is at -1.59 EUR for Long Positions and at -0.61 EUR for Short 

Positions (Overnight financing amount = Overnight financing percentage (-0.02% for Long Positions and -0.008% for Short 

Positions) x Deal Amount in instrument currency (10,000 USD) with a EUR/USD conversion rate of 1.2500). For more details on 

how to calculate overnight financing please refer to iCFD’s Trading Conditions. 

Overnight Financing Amount 

for Long Positions = -1.59 

EUR and for Short Positions 

= -0.61 EUR 
 

Overnight Financing % on 
investment for Long 

Positions: 0.0211% and for 
Short Positions = -0.0078% 

How long should I hold it and can I take the money out early? CFDs do not have a maturity date, they automatically rollover to the next trading day, therefore the Company does not in any way suggest 

a specific holding period for any type of position held in an account. You can cash out the CFD at any point you wish during trading hours, but it may not be at a price beneficial to you or your investment 

goals. 

How can I complain? Complaints may be addressed to iCFD via email to complaints@iforex.eu or via post to the address: Corner of Agiou Andreou & Venizelou Streets, Vashiotis Agiou Andreou Building, 

Second Floor, P.O.B.  54216, Limassol, Cyprus. The complaint should set out the client’s name, account number and the nature of the complaint. If the client is unhappy with the Company’s response to 

its complaint, it may refer the complaint to the Financial Ombudsman of the Republic of Cyprus. For more information, please refer to iCFD’s Complaints’ Procedure. 

Other relevant Information: This key information document does not contain all information relating to the product. For other information about the product and the legally binding terms and conditions 

of the product, please refer to iCFD’s Trading Conditions. It is also a legal requirement for the Company to provide its clients with the following legal documents and policies: Client Agreement, Non-

Leveraged Products Addendum, Risk Warning, Summary of the Order Execution Policy, Privacy Policy, Conflict of Interest Policy, Client Categorization Policy, Investor Compensation Fund, Client Complaints 

Procedure, Inducements Disclosure. 
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