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Avaintietoasiakirja – Raaka-aineiden hintaerosopimukset 

 
Tarkoitus  
Tämä asiakirja tarjoaa sinulle avaintietoja tästä sijoitustuotteesta. Se ei ole markkinointimateriaalia. 
Lainsäädäntö edellyttää näitä tietoja auttamaan sinua ymmärtämään tämän tuotteen luonteen, riskit, 
kustannukset, mahdolliset voitot ja tappiot, sekä auttamaan sinua vertaamaan sitä muihin tuotteisiin. 
 

 
Tuote  
Ava Trade EU Limited, joka käy kauppaa nimellä AvaTrade ("Ava", "me"), jonka on valtuuttanut ja jota valvoo 
Irlannin keskuspankki C53877, tarjoaa raaka-aineiden hintaerosopimukset. 
 Saadaksesi lisätietoja katso www.avatrade.com tai ota meihin yhteyttä numerossa +353 1 901 0120  
 
Tämän avaintietoasiakirjan päiväys on 1.1.2018.  

 
Olet ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen, ja jota voi olla vaikea ymmärtää. 

 
Mikä tämä tuote on?  
 
Tyyppi 
Hintaerosopimus (Contract for Difference, "CFD") on sinun ja meidän välisemme sijoitussopimus, missä 
voitto tai tappio on sopimuksen avaamishinnan ja sulkemishinnan välinen erotus. Raaka-aine-CFD-
sopimuksen hinta määritellään taustalla olevan raaka-aineen hinnan perusteella (esim. öljy, kaasu, kulta tai 
hopea).  
 
Mikään kauppa ei anna sinulle mitään oikeuksia taustalla oleviin raaka-aineisiin, sisältäen mitkään oikeudet 
toimituksiin, hankintoihin tai omistajuuteen.  
 
Eräs CFD-sopimusten tärkeimmistä ominaisuuksista on, että niillä käydään kauppaa marginaali- tai 
vipuperustaisesti. Tämä tarkoittaa, että sinun on sidottava marginaalina vain pieni osuus sopimuksen 
nimellisarvosta. Tämä kuitenkin tarkoittaa, että positiosi koko ja mahdolliset tuotot ja tappiot suurenevat 
suhteessa sijoitukseesi, aiheuttaen suuremman riskin. Se myös tarkoittaa, että voit menettää enemmän kuin 
sijoituksesi.  
 
Tavoitteet  
CFD:n tavoite on mahdollistaa taustalla olevien instrumenttien hinnalla spekulointi vivun avulla. Voit käydä 
kauppaa tällä tuotteella joko ostamalla sopimuksia tai myymällä sopimuksia, riippuen siitä, arvioitko 
taustalla olevan raaka-aineen hinnan nousevan vai laskevan. Ostaessasi sopimuksen odotat, että hinta 
nousee (menet pitkäksi), ja myydessäsi odotat, että hinta laskee (menet lyhyeksi). Taustalla olevan raaka-
aineen hinnanmuutokset synnyttävät nimellisiä voittoja ja tappioita tilillesi. Voit sulkea kauppasi milloin 
tahansa, ja voitto tai tappio realisoituu.  
 
Ei ole suositeltua pitoaikaa, koska jokaisen sijoittajan on määritettävä, mitä he pitävät oikeana perustuen 
omaan kaupankäyntistrategiaansa ja tavoitteisiinsa.  

http://www.avatrade.com/
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Sinun on säilytettävä tililläsi riittävä marginaali, jotta kauppasi pysyvät auki. Tämä voi tarkoittaa sitä, että 
joudut sijoittamaan lisää hyvin lyhyellä aikavälillä, jos hinta liikkuu sinua vastaan. Jos et säilytä riittävää 
marginaalia, voimme sulkea kauppojasi yksipuolisesti.  
 
Tarkoitettu piensijoittaja  
Suosittelemme, että CFD-sopimuksilla käyvät kauppaa vain asiakkaat, joilla on asiaan liittyvää, tarkkaa 
tietämystä ja kokemusta kaupankäynnistä vivutetuilla johdannaisilla. Tuotteet ovat luonteeltaan tyypillisesti 
lyhytaikaisia ja niissä on suuri tappion riski, laajuudeltaan suurempi kuin alkuperäinen sijoituksesi. 
Asiakkaiden on myös huolehdittava siitä, että heillä on riittävät taloudelliset resurssit kaupankäyntiin ja 
mahdollisten tappioiden kantamiseen. 

Mitkä ovat riskit, ja millaisen tuoton voin saada? 
 Riski-indikaattori 

 
Riski-indikaattoriyhteenveto on ohje tuotteen 
riskitasoon verrattuna muihin tuotteisiin. Se osoittaa, 
miten todennäköistä on, että tuote aiheuttaa rahallisia 
tappioita markkinoiden liikkeiden takia, tai siitä syystä, 
että emme pysty maksamaan sinulle.  
 
Olemme luokitelleet tämän tuotteen luokkaan 7 / 7, 
mikä on korkein riskiluokka. Tämä luokittelee tuotteen 
tulevan kehityksen mahdolliset tappiot erittäin korkealle 

riskitasolle. 
 

Ole tietoinen valuuttariskistä. Saat maksuja eri valuutassa, joten lopullinen tuottosi riippuu näiden kahden 
valuutan välisestä vaihtokurssista. Tätä riskiä ei oteta huomioon edellä esitetyssä indikaattorissa.  
 
Joissakin tilanteissa saatat joutua tekemään lisämaksuja tappioiden kattamiseksi. Kokonaistappiosi saattaa 
merkittävästi ylittää sijoittamasi summan.  
 
Voittoihisi ja tappioihisi vaikuttavat suoraan CDF:n taustalla olevien valuuttojen volatiliteetti ja likviditeetti. 
Hintojen muutokset voivat olla merkittäviä, ja niiden välissä voi olla 'aukkoja' niin, että hinnoittelu ei ole 
yhtenäistä. Kun käyt kauppaa viputuotteilla, niin nopeus, jolla voitot ja tappiot syntyvät, sekä niiden koko, 
voimistuvat. Saatamme sulkea kauppojasi automaattisesti, jos et ylläpidä vaadittua marginaalia.  
 
Tämä tuote ei sisällä mitään suojaa tulevilta markkinoiden tapahtumilta. Voit menettää osan tai kaikki 
sijoituksestasi. Jos ei pystytä / me emme pysty maksamaan sinulle saataviasi, saatat menettää koko 
sijoituksen. Saatat kuitenkin hyötyä asiakkaiden suojausmenettelystä (ks. kohta 'mitä tapahtuu, jos emme 
pysty maksamaan sinulle'). Yllä esitetty indikaattori ei ota tätä suojausta huomioon.  
 
Tulosskenaariot  
 
 Esimerkki, joka perustuu 100 kultaerän ostamiseen 
 Noteerattu hinta: 1 200 $ unssilta 
 Vipu: 100:1 
 Nimellisarvo: 120 000 $ (100 x 1 200) 
 Alustava marginaalivaatimus: 600,00 £ (nimellisarvo / 200 
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 Pitkä kauppa (pid. päivänsisäisesti) Lyhyt kauppa (pid. päivänsisäisesti) 

Tulosskenaario Skenaario  
Hinnan 
muutos 
(sisältäen 
spread) % 

Voitto / tappio Tulosskenaario Hinnan 
muutos 
(sisältäen 
spread) % 

Voitto / tappio 

Vaikea -5,0 % -6 000,00 $ Vaikea +5,0 % -6 000,00 $ 

Epäsuotuisa -1,5 % -1 800,00 $ Epäsuotuisa +1,5 % -1 800,00 $ 

Kohtalainen +0,5 % +600,00 $ Kohtalainen -0,5 % +600,00 $ 

Suotuisa +1,5 % +1 800,00 $ Suotuisa -1,5 % +1 800,00 $ 
 

Esitetyt skenaariot havainnollistavat, miten sijoituksesi voi tuottaa. Voit verrata niitä muiden tuotteiden 
skenaarioihin.  
 
Esitetyt skenaariot ovat arvioita tulevista tuotoista perustuen aiempiin havaintoihin siitä, miten tämän 
sijoituksen arvo vaihtelee, eivätkä ne ole tarkkoja tunnuslukuja. Sijoituksesi tuotto vaihtelee riippuen siitä, 
miten markkinat liikkuvat ja kuinka kauan positiota pidetään auki. Vaikea tilanne näyttää, mitä saatat saada 
takaisin äärimmäisissä markkinaolosuhteissa, eikä se ota huomioon tilannetta, jossa emme pysty 
maksamaan sinulle.  
 
Esitetyt luvut sisältävät kaikki varsinaisen tuotteen kustannukset, mutta ne eivät ehkä sisällä kaikkia 
kustannuksia, jotka joudut maksamaan neuvonantajallesi tai jälleenmyyjällesi.  
 
Luvut eivät ota huomioon henkilökohtaista verotustilannettasi, joka voi myös vaikuttaa saamaasi tuottoon. 
 

 
Mitä tapahtuu, jos Ava ei pysty maksamaan sinulle?  
Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että Ava ei pysty maksamaan sinulle, esimerkiksi 
maksukyvyttömyyden takia, voit menettää sijoituksesi arvon. Pidämme kuitenkin asiakkaiden varat erillään 
Avan varoista asiakkaiden varallisuusmääräysten (Client Asset Regulations) mukaisesti. Sinulla on tietty 
sijoittajien kompensaatiomallin ("ICS") antama suoja. Tämä tuote on luokiteltu sijoitustuotteeksi ICS:n 
mukaan, joten pätevät vaatimukset katetaan tappioiden ensimmäiseen 20 000 £ saakka. Lisätietoja 
kompensaatiojärjestelyistä on saatavana osoitteessa www.investorcompensation.ie. 
 

 
Mitkä ovat kustannukset?  
 
Taulukko kuvaa eri kustannukset, joita saattaa syntyä käytäessä kauppaa raaka-aine-CFD-sopimuksilla. 
 

Tämä taulukko esittää eri kustannusluokat ja niiden merkityksen 

Kertaluontoiset 
kustannukset 
avattaessa ja 
suljettaessa 

Spread Tämä on tarjoamiemme ostohinnan ja myyntihinnan ero. 

Jatkuvat 
kustannukset 

Yön yli korot Yön yli pidettäville kaupoille, joita ei suljeta päivien väliseksi ajaksi, 
veloitetaan tai maksetaan yön yli korko perustuen taustalla olevan 
perusvaluutan lainaamisen tai lainaksi antamisen korkoeroihin. Yön 

http://www.investorcompensation.ie/
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yli korkojen tarkat tiedot löytyvät täältä: Kaupankäynnin ehdot ja 
veloitukset 

Satunnaiset 
kustannukset 

Jälleenmyyjän 
palkkiot 

Saatamme jakaa kertaluonteisen maksun tai osan spreadeistamme, 
maksuistamme tai muista veloituksistamme toisen henkilön kanssa, 
sisältäen jälleenmyyjän, joka on esitellyt sinut tai tarjoaa sinulle 
käynnissä olevan palvelun. 
 

 

 
Kuinka kauan minun on pidettävä sitä, ja voinko nostaa rahani etuajassa?  
Raaka-aine-CFD:t on tarkoitettu lyhytaikaiseen kaupankäyntiin, joissakin tapauksissa päivän sisäisesti, 
eivätkä ne yleisesti sovi pitkäaikaissijoittamiseen. Raaka-aine-CFD:llä ei ole suositeltua tai vaadittua 
lyhyintä pitoaikaa. Vain toteutettavana tuotteena voit päättää sulkevasi positiosi milloin tahansa ilman 
lisämaksuja tai rangaistusmaksuja. 
 

 
Miten voin tehdä valituksen?  
Tehdäksesi valituksen, ota sähköpostilla yhteyttä Asiakastukitiimiin osoitteessa cs@avatrade.com. Pyrimme 
ratkaisemaan kaikki ongelmat kohtuullisessa ajassa. Jos et ole tyytyväinen Asiakaspalvelumme edustajan 
vastaukseen, tai et pysty selvittämään asiaa, voit viedä asian reklamaationa Reklamaatiotiimillemme 
kirjoittamalla meille osoitteeseen complaints@avatrade.com tai Ava Trade EU Limited Compliance 
Department, Five Lamps Place, Amiens Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2. Täydelliset 
Reklamaatiokäytänteemme, sisältäen tiedot Rahoitusasiamiehen palveluista, löytyvät täältä: 
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation 

 
Muuta asiaan liittyvää tietoa  
Tämä asiakirja on tiivistelmä raaka-aine-CFD-sopimusten avaintiedoista. Se on suunniteltu auttamaan sinua 
tekemään informoitu päätös ennen kuin käyt kauppaa. Tämä on vain tiivistelmä, eikä mitään tämän 
asiakirjan sisältöä pidä tulkita neuvoksi.  
 
Ennen kuin päätät, avaatko tilin tai käytkö kauppaa tuotteilla, me suosittelemme vahvasti, että muiden 
tietojen ohella luet täydelliset käyttöehtomme, sisältäen Täydelliset ehdot, Eturistiriitakäytänteet ja 
Toimeksiantojen toteutuskäytänteet. Nämä asiakirjat löytyvät täältä: http://www.avatrade.com/about-
avatrade/legal-documentation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.avatrade.com/trading-info/trading-conditions
http://www.avatrade.com/trading-info/trading-conditions
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
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Avaintietoasiakirja – Raaka-aineiden spread-vedonlyönti 

Tarkoitus  
Tämä asiakirja tarjoaa sinulle avaintietoja tästä sijoitustuotteesta. Se ei ole markkinointimateriaalia. 
Lainsäädäntö edellyttää näitä tietoja auttamaan sinua ymmärtämään tämän tuotteen luonteen, riskit, 
kustannukset, mahdolliset voitot ja tappiot, sekä auttamaan sinua vertaamaan sitä muihin tuotteisiin. 
 

Tuote  
Ava Trade EU Limited, joka käy kauppaa nimellä AvaTrade ("Ava", "me"), jonka on valtuuttanut ja jota valvoo 
Irlannin keskuspankki C53877, tarjoaa raaka-aineiden spread-vedonlyönnit. 
Saadaksesi lisätietoja katso www.avatrade.com tai ota meihin yhteyttä numerossa +353 1 901 0120  
 
Tämän avaintietoasiakirjan päiväys on 1.1.2018.  

 
Olet ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen, ja jota voi olla vaikea ymmärtää. 

Mikä tämä tuote on?  
 
Tyyppi 
Spread-vedonlyönti on sinun ja meidän välisemme sijoitussopimus, missä voitto tai tappio on sopimuksen 
avaamishinnan ja sulkemishinnan välinen erotus. Raaka-aine-spread-vedonlyöntisopimuksen hinta 
määritellään taustalla olevien valuuttaparien perusteella.[VE1] Spread-vedonlyöntisopimukset on hinnoiteltu 
1 GBP tai EUR per pisteen muutos taustalla olevan instrumentin hinnassa, riippumatta taustalla olevan 
instrumentin perusvaluutasta. 
 
Mikään kauppa ei anna sinulle mitään oikeuksia taustalla oleviin raaka-aineisiin, sisältäen mitkään oikeudet 
toimituksiin, hankintoihin tai omistajuuteen.  
 
Eräs spread-vedonlyöntien tärkeimmistä ominaisuuksista on, että niillä käydään kauppaa marginaali- tai 
vipuperustaisesti. Tämä tarkoittaa, että sinun on sidottava marginaalina vain pieni osuus sopimuksen 
nimellisarvosta. Tämä kuitenkin tarkoittaa, että positiosi koko ja mahdolliset tuotot ja tappiot suurenevat 
suhteessa sijoitukseesi, aiheuttaen suuremman riskin. Se myös tarkoittaa, että voit menettää enemmän kuin 
sijoituksesi.  
 
Tavoitteet  
Spread-vedonlyönnin tavoite on mahdollistaa taustalla olevien instrumenttien hinnalla spekulointi vivun 
avulla. Voit käydä kauppaa tällä tuotteella joko ostamalla sopimuksia tai myymällä sopimuksia, riippuen siitä, 
arvioitko taustalla olevien valuuttaparien hinnan nousevan vai laskevan parin toisen valuutan suhteen. 
Ostaessasi sopimuksen odotat, että hinta nousee (menet pitkäksi), ja myydessäsi odotat, että hinta laskee 
(menet lyhyeksi). Taustalla olevien valuuttaparien hinnanmuutokset synnyttävät nimellisiä voittoja ja 
tappioita tilillesi. Voit sulkea kauppasi milloin tahansa, ja voitto tai tappio realisoituu.  
 
Ei ole suositeltua pitoaikaa, koska jokaisen sijoittajan on määritettävä, mitä he pitävät oikeana perustuen 
omaan kaupankäyntistrategiaansa ja tavoitteisiinsa.  
 

http://www.avatrade.com/
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Sinun on säilytettävä tililläsi riittävä marginaali, jotta kauppasi pysyvät auki. Tämä voi tarkoittaa sitä, että 
joudut sijoittamaan lisää hyvin lyhyellä aikavälillä, jos hinta liikkuu sinua vastaan. Jos et säilytä riittävää 
marginaalia, voimme sulkea kauppojasi yksipuolisesti.  
 
Tarkoitettu piensijoittaja  
Suosittelemme, että spread-vedonlyönnillä käyvät kauppaa vain asiakkaat, joilla on asiaan liittyvää, tarkkaa 
tietämystä ja kokemusta kaupankäynnistä vivutetuilla johdannaisilla. Tuotteet ovat luonteeltaan tyypillisesti 
lyhytaikaisia ja niissä on suuri tappion riski, laajuudeltaan suurempi kuin alkuperäinen sijoituksesi. 
Asiakkaiden on myös huolehdittava siitä, että heillä on riittävät taloudelliset resurssit kaupankäyntiin ja 
mahdollisten tappioiden kantamiseen. 
 

Mitkä ovat riskit, ja millaisen tuoton voin saada? 
 Riski-indikaattori 
 

Riski-indikaattoriyhteenveto on ohje tuotteen 
riskitasoon verrattuna muihin tuotteisiin. Se osoittaa, 
miten todennäköistä on, että tuote aiheuttaa rahallisia 
tappioita markkinoiden liikkeiden takia, tai siitä syystä, 
että emme pysty maksamaan sinulle.  
 
Olemme luokitelleet tämän tuotteen luokkaan 7 / 7, 
mikä on korkein riskiluokka. Tämä luokittelee tuotteen 
tulevan kehityksen mahdolliset tappiot erittäin korkealle 

riskitasolle. 
 

Ole tietoinen valuuttariskistä. Saat maksuja eri valuutassa, joten lopullinen tuottosi riippuu näiden kahden 
valuutan välisestä vaihtokurssista. Tätä riskiä ei oteta huomioon edellä esitetyssä indikaattorissa.  
 
Joissakin tilanteissa saatat joutua tekemään lisämaksuja tappioiden kattamiseksi. Kokonaistappiosi saattaa 
merkittävästi ylittää sijoittamasi summan.  
 
Voittoihisi ja tappioihisi vaikuttavat suoraan spread-vedonlyönnin taustalla olevien valuuttojen volatiliteetti 
ja likviditeetti. Hintojen muutokset voivat olla merkittäviä, ja niiden välissä voi olla 'aukkoja' niin, että 
hinnoittelu ei ole yhtenäistä. Kun käyt kauppaa viputuotteilla, niin nopeus, jolla voitot ja tappiot syntyvät, 
sekä niiden koko, voimistuvat. Saatamme sulkea kauppojasi automaattisesti, jos et ylläpidä vaadittua 
marginaalia.  
 
Tämä tuote ei sisällä mitään suojaa tulevilta markkinoiden tapahtumilta. Voit menettää osan tai kaikki 
sijoituksestasi. Jos ei pystytä / me emme pysty maksamaan sinulle saataviasi, saatat menettää koko 
sijoituksen. Saatat kuitenkin hyötyä asiakkaiden suojausmenettelystä (ks. kohta 'mitä tapahtuu, jos emme 
pysty maksamaan sinulle'). Yllä esitetty indikaattori ei ota tätä suojausta huomioon.  
 
Tulosskenaariot  
 
Esimerkki perustuen yhden kultaerän (1 erä = 100 unssia kultaa) ostoon hintaan 1 £ / piste 
 
Taustalla olevan erän hinta: 1 200,00 $ unssilta. 
Vipu: 200:1  
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Nimellisarvo:  120 000 £ (100 x 1 200) 
Alustava marginaalivaatimus: 600,00 £ (nimellisarvo / 200) 
 

  Pitkä kauppa (pid. päivänsisäisesti) Lyhyt kauppa (pid. päivänsisäisesti) 

Tulosskenaario Skenaario  
Hinnan 
muutos 
(sisältäen 
spread) % 

Voitto / tappio Tulosskenaario Hinnan 
muutos 
(sisältäen 
spread) % 

Voitto / tappio 

Vaikea -5,0 % -6 000,00 £ Vaikea +5,0 % -6 000,00 £ 

Epäsuotuisa -1,5 % -1 800,00 $ Epäsuotuisa +1,5 % -1 800,00 $ 

Kohtalainen +0,5 % +600,00 £ Kohtalainen -0,5 % +600,00 £ 

Suotuisa +1,5 % 1800,00 £ Suotuisa -1,5 % +1800,00 £ 
 

Esitetyt skenaariot havainnollistavat, miten sijoituksesi voi tuottaa. Voit verrata niitä muiden tuotteiden 
skenaarioihin.  
 
Esitetyt skenaariot ovat arvioita tulevista tuotoista perustuen aiempiin havaintoihin siitä, miten tämän 
sijoituksen arvo vaihtelee, eivätkä ne ole tarkkoja tunnuslukuja. Sijoituksesi tuotto vaihtelee riippuen siitä, 
miten markkinat liikkuvat ja kuinka kauan positiota pidetään auki. Vaikea tilanne näyttää, mitä saatat saada 
takaisin äärimmäisissä markkinaolosuhteissa, eikä se ota huomioon tilannetta, jossa emme pysty 
maksamaan sinulle.  
 
Esitetyt luvut sisältävät kaikki varsinaisen tuotteen kustannukset, mutta ne eivät ehkä sisällä kaikkia 
kustannuksia, jotka joudut maksamaan neuvonantajallesi tai jälleenmyyjällesi.  
 
Luvut eivät ota huomioon henkilökohtaista verotustilannettasi, joka voi myös vaikuttaa saamaasi tuottoon. 
 

 
Mitä tapahtuu, jos Ava ei pysty maksamaan sinulle?  
Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että Ava ei pysty maksamaan sinulle, esimerkiksi 
maksukyvyttömyyden takia, voit menettää sijoituksesi arvon. Pidämme kuitenkin asiakkaiden varat erillään 
Avan varoista asiakkaiden varallisuusmääräysten (Client Asset Regulations) mukaisesti. Sinulla on tietty 
sijoittajien kompensaatiomallin ("ICS") antama suoja. Tämä tuote on luokiteltu sijoitustuotteeksi ICS:n 
mukaan, joten pätevät vaatimukset katetaan tappioiden ensimmäiseen 20 000 £ saakka. Lisätietoja 
kompensaatiojärjestelyistä on saatavana osoitteessa www.investorcompensation.ie. 
 

 
Mitkä ovat kustannukset?  
 
Taulukko kuvaa eri kustannukset, joita saattaa syntyä käytäessä kauppaa raaka-aine-spread-
vedonlyöntisopimuksilla. 
 

Tämä taulukko esittää eri kustannusluokat ja niiden merkityksen 

Kertaluontoiset 
kustannukset 
avattaessa ja 
suljettaessa 

Spread Tämä on tarjoamiemme ostohinnan ja myyntihinnan ero. 

http://www.investorcompensation.ie/
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Jatkuvat 
kustannukset 

Yön yli korko Yön yli pidettäville kaupoille, joita ei suljeta päivien väliseksi ajaksi, 
veloitetaan tai maksetaan yön yli korko perustuen taustalla olevan 
perusvaluutan lainaamisen tai lainaksi antamisen korkoeroihin. Yön 
yli korkojen tarkat tiedot löytyvät täältä: Kaupankäynnin ehdot ja 
veloitukset 

Satunnaiset 
kustannukset 

Jälleenmyyjän 
palkkiot 

Saatamme jakaa kertaluonteisen maksun tai osan spreadeistamme, 
maksuistamme tai muista veloituksistamme toisen henkilön kanssa, 
sisältäen jälleenmyyjän, joka on esitellyt sinut tai tarjoaa sinulle 
käynnissä olevan palvelun. 
 

 

 
Kuinka kauan minun on pidettävä sitä, ja voinko nostaa rahani etuajassa?  
Raaka-aine-spread-vedonlyönti on tarkoitettu lyhytaikaiseen kaupankäyntiin, joissakin tapauksissa päivän 
sisäisesti, eivätkä ne yleisesti sovi pitkäaikaissijoittamiseen. Raaka-aine-spread-vedonlyönnillä ei ole 
suositeltua tai vaadittua lyhyintä pitoaikaa. Vain toteutettavana tuotteena voit päättää sulkevasi positiosi 
milloin tahansa ilman lisämaksuja tai rangaistusmaksuja. 
 

 
Miten voin tehdä valituksen?  
Tehdäksesi valituksen, ota sähköpostilla yhteyttä Asiakastukitiimiin osoitteessa cs@avatrade.com. Pyrimme 
ratkaisemaan kaikki ongelmat kohtuullisessa ajassa. Jos et ole tyytyväinen Asiakaspalvelumme edustajan 
vastaukseen, tai et pysty selvittämään asiaa, voit viedä asian reklamaationa Reklamaatiotiimillemme 
kirjoittamalla meille osoitteeseen complaints@avatrade.com tai Ava Trade EU Limited Compliance 
Department, Five Lamps Place, Amiens Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2. Täydelliset 
Reklamaatiokäytänteemme, sisältäen tiedot Rahoitusasiamiehen palveluista, löytyvät täältä: 
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation 

 
Muuta asiaan liittyvää tietoa  
Tämä asiakirja on tiivistelmä raaka-aine-spread-vedonlyönnin avaintiedoista. Se on suunniteltu auttamaan 
sinua tekemään informoitu päätös ennen kuin käyt kauppaa. Tämä on vain tiivistelmä, eikä mitään tämän 
asiakirjan sisältöä pidä tulkita neuvoksi.  
 
Ennen kuin päätät, avaatko tilin tai käytkö kauppaa tuotteilla, me suosittelemme vahvasti, että muiden 
tietojen ohella luet täydelliset käyttöehtomme, sisältäen Täydelliset ehdot, Eturistiriitakäytänteet ja 
Toimeksiantojen toteutuskäytänteet. Nämä asiakirjat löytyvät täältä: http://www.avatrade.com/about-
avatrade/legal-documentation 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.avatrade.com/trading-info/trading-conditions
http://www.avatrade.com/trading-info/trading-conditions
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
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Avaintietoasiakirja – Kryptovaluuttojen hintaerosopimukset 

 
Tarkoitus  
Tämä asiakirja tarjoaa sinulle avaintietoja tästä sijoitustuotteesta. Se ei ole markkinointimateriaalia. 
Lainsäädäntö edellyttää näitä tietoja auttamaan sinua ymmärtämään tämän tuotteen luonteen, riskit, 
kustannukset, mahdolliset voitot ja tappiot, sekä auttamaan sinua vertaamaan sitä muihin tuotteisiin. 
 

 
Tuote  
Ava Trade EU Limited, joka käy kauppaa nimellä AvaTrade ("Ava", "me"), jonka on valtuuttanut ja jota valvoo 
Irlannin keskuspankki C53877, tarjoaa kryptovaluuttojen hintaerosopimukset. 
 Saadaksesi lisätietoja katso www.avatrade.com tai ota meihin yhteyttä numerossa +353 1 901 0120 
 
Tämän avaintietoasiakirjan päiväys on 1.1.2018.  

 
Olet ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen, ja jota voi olla vaikea ymmärtää. 

 
Mikä tämä tuote on?  
 
Tyyppi 
Hintaerosopimus (Contract for Difference, "CFD") on sinun ja meidän välisemme sijoitussopimus, missä 
voitto tai tappio on sopimuksen avaamishinnan ja sulkemishinnan välinen erotus. 
Kryptovaluuttahintaerosopimuksen hinta määritellään taustalla olevien valuuttaparien perusteella.  
 
Mikään kauppa ei anna sinulle mitään oikeuksia taustalla oleviin kryptovaluuttoihin, sisältäen mitkään 
oikeudet toimituksiin, hankintoihin tai omistajuuteen.  
 
Eräs CFD-sopimusten tärkeimmistä ominaisuuksista on, että niillä käydään kauppaa marginaali- tai 
vipuperustaisesti. Tämä tarkoittaa, että sinun on sidottava marginaalina vain pieni osuus sopimuksen 
nimellisarvosta. Tämä kuitenkin tarkoittaa, että positiosi koko ja mahdolliset tuotot ja tappiot suurenevat 
suhteessa sijoitukseesi, aiheuttaen suuremman riskin. Se myös tarkoittaa, että voit menettää enemmän kuin 
sijoituksesi.  
 
Tavoitteet  
CFD:n tavoite on mahdollistaa taustalla olevien instrumenttien hinnalla spekulointi vivun avulla.  Voit käydä 
kauppaa tällä tuotteella joko ostamalla sopimuksia tai myymällä sopimuksia, riippuen siitä, arvioitko 
tarjotun kryptovaluutan hinnan nousevan vai laskevan parin toisen kryptovaluutan suhteen. Ostaessasi 
sopimuksen odotat, että hinta nousee (menet pitkäksi), ja myydessäsi odotat, että hinta laskee (menet 

http://www.avatrade.com/
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lyhyeksi). Taustalla olevien kryptovaluuttaparien hinnanmuutokset synnyttävät nimellisiä voittoja ja 
tappioita tilillesi. Voit sulkea kauppasi milloin tahansa, ja voitto tai tappio realisoituu. 
  
Ei ole suositeltua pitoaikaa, koska jokaisen sijoittajan on määritettävä, mitä he pitävät oikeana perustuen 
omaan kaupankäyntistrategiaansa ja tavoitteisiinsa.  
 
Sinun on säilytettävä tililläsi riittävä marginaali, jotta kauppasi pysyvät auki. Tämä voi tarkoittaa sitä, että 
joudut sijoittamaan lisää hyvin lyhyellä aikavälillä, jos hinta liikkuu sinua vastaan. Jos et säilytä riittävää 
marginaalia, voimme sulkea kauppojasi yksipuolisesti.  
 
Tarkoitettu piensijoittaja  
Suosittelemme, että CFD-sopimuksilla käyvät kauppaa vain asiakkaat, joilla on asiaan liittyvää, tarkkaa 
tietämystä ja kokemusta kaupankäynnistä vivutetuilla johdannaisilla. Tuotteet ovat luonteeltaan tyypillisesti 
lyhytaikaisia ja niissä on suuri tappion riski, laajuudeltaan suurempi kuin alkuperäinen sijoituksesi. 
Asiakkaiden on myös huolehdittava siitä, että heillä on riittävät taloudelliset resurssit kaupankäyntiin ja 
mahdollisten tappioiden kantamiseen. 
 

 
Mitkä ovat riskit, ja millaisen tuoton voin saada? 
 
 Riski-indikaattori 

 
Riski-indikaattoriyhteenveto on ohje tuotteen 
riskitasoon verrattuna muihin tuotteisiin. Se osoittaa, 
miten todennäköistä on, että tuote aiheuttaa rahallisia 
tappioita markkinoiden liikkeiden takia, tai siitä syystä, 
että emme pysty maksamaan sinulle.  
 
Olemme luokitelleet tämän tuotteen luokkaan 7 / 7, 
mikä on korkein riskiluokka. Tämä luokittelee tuotteen 
tulevan kehityksen mahdolliset tappiot erittäin korkealle 

riskitasolle. 
 

Ole tietoinen valuuttariskistä. Saat maksuja eri valuutassa, joten lopullinen tuottosi riippuu näiden kahden 
valuutan välisestä vaihtokurssista. Tätä riskiä ei oteta huomioon edellä esitetyssä indikaattorissa.  
 
Joissakin tilanteissa saatat joutua tekemään lisämaksuja tappioiden kattamiseksi. Kokonaistappiosi saattaa 
merkittävästi ylittää sijoittamasi summan.  
 
Voittoihisi ja tappioihisi vaikuttavat suoraan CDF:n taustalla olevien valuuttojen volatiliteetti ja likviditeetti. 
Hintojen muutokset voivat olla merkittäviä, ja niiden välissä voi olla 'aukkoja' niin, että hinnoittelu ei ole 
yhtenäistä. Kun käyt kauppaa viputuotteilla, niin nopeus, jolla voitot ja tappiot syntyvät, sekä niiden koko, 
voimistuvat. Saatamme sulkea kauppojasi automaattisesti, jos et ylläpidä vaadittua marginaalia.  
 
Tämä tuote ei sisällä mitään suojaa tulevilta markkinoiden tapahtumilta. Voit menettää osan tai kaikki 
sijoituksestasi. Jos ei pystytä / me emme pysty maksamaan sinulle saataviasi, saatat menettää koko 
sijoituksen. Saatat kuitenkin hyötyä asiakkaiden suojausmenettelystä (ks. kohta 'mitä tapahtuu, jos emme 
pysty maksamaan sinulle'). Yllä esitetty indikaattori ei ota tätä suojausta huomioon.  
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Tulosskenaariot  
 
 Esimerkki, joka perustuu kolmen BTC/US-sopimuksen ostamiseen 
 Noteerattu hinta: 15 000 USD 
 Vipu: 5:1 
 Nimellisarvo: 45 000 $ (3 x 15 000) 
 Alustava marginaalivaatimus: 9 000,00 $ (nimellisarvo / 5) 
  

Pitkä kauppa (pid. päivänsisäisesti) Lyhyt kauppa (pid. päivänsisäisesti) 

Tulosskenaario Skenaario  
Hinnan 
muutos 
(sisältäen 
spread) % 

Voitto / tappio Tulosskenaario Hinnan 
muutos 
(sisältäen 
spread) % 

Voitto / tappio 

Vaikea -5,0 % -2 250,00 $ Vaikea +5,0 % -2 250,00 $ 

Epäsuotuisa -1,5 % -675,00 $ Epäsuotuisa +1,5 % -675,00 $ 

Kohtalainen +0,5 % +225,00 $ Kohtalainen -0,5 % +225,00 $ 

Suotuisa +1,5 % +675,00 $ Suotuisa -1,5 % +675,00 $ 
 

 
Esitetyt skenaariot havainnollistavat, miten sijoituksesi voi tuottaa. Voit verrata niitä muiden tuotteiden 
skenaarioihin.  
Esitetyt skenaariot ovat arvioita tulevista tuotoista perustuen aiempiin havaintoihin siitä, miten tämän 
sijoituksen arvo vaihtelee, eivätkä ne ole tarkkoja tunnuslukuja. Sijoituksesi tuotto vaihtelee riippuen siitä, 
miten markkinat liikkuvat ja kuinka kauan positiota pidetään auki. Vaikea tilanne näyttää, mitä saatat saada 
takaisin äärimmäisissä markkinaolosuhteissa, eikä se ota huomioon tilannetta, jossa emme pysty 
maksamaan sinulle.  
 
Esitetyt luvut sisältävät kaikki varsinaisen tuotteen kustannukset, mutta ne eivät ehkä sisällä kaikkia 
kustannuksia, jotka joudut maksamaan neuvonantajallesi tai jälleenmyyjällesi.  
 
Luvut eivät ota huomioon henkilökohtaista verotustilannettasi, joka voi myös vaikuttaa saamaasi tuottoon. 
 

 
Mitä tapahtuu, jos Ava ei pysty maksamaan sinulle?  
Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että Ava ei pysty maksamaan sinulle, esimerkiksi 
maksukyvyttömyyden takia, voit menettää sijoituksesi arvon. Pidämme kuitenkin asiakkaiden varat erillään 
Avan varoista asiakkaiden varallisuusmääräysten (Client Asset Regulations) mukaisesti. Sinulla on tietty 
sijoittajien kompensaatiomallin ("ICS") antama suoja. Tämä tuote on luokiteltu sijoitustuotteeksi ICS:n 
mukaan, joten pätevät vaatimukset katetaan tappioiden ensimmäiseen 20 000 £ saakka. Lisätietoja 
kompensaatiojärjestelyistä on saatavana osoitteessa www.investorcompensation.ie. 
 

 
Mitkä ovat kustannukset?  
 
Taulukko kuvaa eri kustannukset, joita saattaa syntyä käytäessä kauppaa kryptovaluutta-CFD-sopimuksilla. 
 

Tämä taulukko esittää eri kustannusluokat ja niiden merkityksen 

http://www.investorcompensation.ie/
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Kertaluontoiset 
kustannukset 
avattaessa ja 
suljettaessa 

Spread Tämä on tarjoamiemme ostohinnan ja myyntihinnan ero. 

Jatkuvat 
kustannukset 

Yön yli korko Yön yli pidettävistä kaupoista, joita ei suljeta päivien väliseksi ajaksi, 
veloitetaan yön yli korko. Yön yli korot löytyvät täältä: 
Kaupankäynnin ehdot ja veloitukset 

Satunnaiset 
kustannukset 

Jälleenmyyjän 
palkkiot 

Saatamme jakaa kertaluonteisen maksun tai osan spreadeistamme, 
maksuistamme tai muista veloituksistamme toisen henkilön kanssa, 
sisältäen jälleenmyyjän, joka on esitellyt sinut tai tarjoaa sinulle 
käynnissä olevan palvelun. 
 

 

 
Kuinka kauan minun on pidettävä sitä, ja voinko nostaa rahani etuajassa?  
Kryptovaluutta-CFD:t on tarkoitettu lyhytaikaiseen kaupankäyntiin, joissakin tapauksissa päivän sisäisesti, 
eivätkä ne yleisesti sovi pitkäaikaissijoittamiseen. Kryptovaluutta-CFD:llä ei ole suositeltua tai vaadittua 
lyhyintä pitoaikaa. Vain toteutettavana tuotteena voit päättää sulkevasi positiosi milloin tahansa ilman 
lisämaksuja tai rangaistusmaksuja. 
 

 
Miten voin tehdä valituksen?  
Tehdäksesi valituksen, ota sähköpostilla yhteyttä Asiakastukitiimiin osoitteessa cs@avatrade.com. Pyrimme 
ratkaisemaan kaikki ongelmat kohtuullisessa ajassa. Jos et ole tyytyväinen Asiakaspalvelumme edustajan 
vastaukseen, tai et pysty selvittämään asiaa, voit viedä asian reklamaationa Reklamaatiotiimillemme 
kirjoittamalla meille osoitteeseen complaints@avatrade.com tai Ava Trade EU Limited Compliance 
Department, Five Lamps Place, Amiens Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2. Täydelliset 
Reklamaatiokäytänteemme, sisältäen tiedot Rahoitusasiamiehen palveluista, löytyvät täältä: 
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation 

 
Muuta asiaan liittyvää tietoa  
Tämä asiakirja on tiivistelmä kryptovaluutta-CFD-sopimusten avaintiedoista. Se on suunniteltu auttamaan 
sinua tekemään informoitu päätös ennen kuin käyt kauppaa. Tämä on vain tiivistelmä, eikä mitään tämän 
asiakirjan sisältöä pidä tulkita neuvoksi.  
 
Ennen kuin päätät, avaatko tilin tai käytkö kauppaa tuotteilla, me suosittelemme vahvasti, että muiden 
tietojen ohella luet täydelliset käyttöehtomme, sisältäen Täydelliset ehdot, Eturistiriitakäytänteet ja 
Toimeksiantojen toteutuskäytänteet. Nämä asiakirjat löytyvät täältä: http://www.avatrade.com/about-
avatrade/legal-documentation 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.avatrade.com/trading-info/trading-conditions
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
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Avaintietoasiakirja – Osakkeiden hintaerosopimukset 

 
Tarkoitus  
Tämä asiakirja tarjoaa sinulle avaintietoja tästä sijoitustuotteesta. Se ei ole markkinointimateriaalia. 
Lainsäädäntö edellyttää näitä tietoja auttamaan sinua ymmärtämään tämän tuotteen luonteen, riskit, 
kustannukset, mahdolliset voitot ja tappiot, sekä auttamaan sinua vertaamaan sitä muihin tuotteisiin. 
 

 
Tuote  
Ava Trade EU Limited, joka käy kauppaa nimellä AvaTrade ("Ava", "me"), jonka on valtuuttanut ja jota valvoo 
Irlannin keskuspankki C53877, tarjoaa osakkeiden hintaerosopimukset. 
Saadaksesi lisätietoja katso www.avatrade.com tai ota meihin yhteyttä numerossa +353 1 901 0120  
 
Tämän avaintietoasiakirjan päiväys on 1.1.2018.  

 
Olet ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen, ja jota voi olla vaikea ymmärtää. 

 
Mikä tämä tuote on?  
 
Tyyppi 
Hintaerosopimus (Contract for Difference, "CFD") on sinun ja meidän välisemme sijoitussopimus, missä 
voitto tai tappio on sopimuksen avaamishinnan ja sulkemishinnan välinen erotus. Osake-CFD-sopimuksen 
hinta määritellään taustalla olevan osakkeen hinnan perusteella (esim. Barclays Plc, BP Plc, Apple Inc., 
Amazon).  
 
Mikään kauppa ei anna sinulle mitään oikeuksia taustalla oleviin osakkeisiin, sisältäen mitkään oikeudet 
toimituksiin, hankintoihin tai omistajuuteen.  
 
Eräs CFD-sopimusten tärkeimmistä ominaisuuksista on, että niillä käydään kauppaa marginaali- tai 
vipuperustaisesti. Tämä tarkoittaa, että sinun on sidottava marginaalina vain pieni osuus sopimuksen 
nimellisarvosta. Tämä kuitenkin tarkoittaa, että positiosi koko ja mahdolliset tuotot ja tappiot suurenevat 
suhteessa sijoitukseesi, aiheuttaen suuremman riskin. Se myös tarkoittaa, että voit menettää enemmän kuin 
sijoituksesi.  
 
Tavoitteet  
CFD:n tavoite on mahdollistaa taustalla olevien instrumenttien hinnalla spekulointi vivun avulla. Voit käydä 
kauppaa tällä tuotteella joko ostamalla sopimuksia tai myymällä sopimuksia, riippuen siitä, arvioitko 
taustalla olevan osakkeen hinnan nousevan vai laskevan. Ostaessasi sopimuksen odotat, että hinta nousee 
(menet pitkäksi), ja myydessäsi odotat, että hinta laskee (menet lyhyeksi). Taustalla olevan osakkeen 
hinnanmuutokset synnyttävät nimellisiä voittoja ja tappioita tilillesi. Voit sulkea kauppasi milloin tahansa, ja 
voitto tai tappio realisoituu.  
 

http://www.avatrade.com/
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Ei ole suositeltua pitoaikaa, koska jokaisen sijoittajan on määritettävä, mitä he pitävät oikeana perustuen 
omaan kaupankäyntistrategiaansa ja tavoitteisiinsa.  
 
Sinun on säilytettävä tililläsi riittävä marginaali, jotta kauppasi pysyvät auki. Tämä voi tarkoittaa sitä, että 
joudut sijoittamaan lisää hyvin lyhyellä aikavälillä, jos hinta liikkuu sinua vastaan. Jos et säilytä riittävää 
marginaalia, voimme sulkea kauppojasi yksipuolisesti.  
 
Tarkoitettu piensijoittaja  
Suosittelemme, että CFD-sopimuksilla käyvät kauppaa vain asiakkaat, joilla on asiaan liittyvää, tarkkaa 
tietämystä ja kokemusta kaupankäynnistä vivutetuilla johdannaisilla. Tuotteet ovat luonteeltaan tyypillisesti 
lyhytaikaisia ja niissä on suuri tappion riski, laajuudeltaan suurempi kuin alkuperäinen sijoituksesi. 
Asiakkaiden on myös huolehdittava siitä, että heillä on riittävät taloudelliset resurssit kaupankäyntiin ja 
mahdollisten tappioiden kantamiseen. 

Mitkä ovat riskit, ja millaisen tuoton voin saada? 
 Riski-indikaattori 

 
Riski-indikaattoriyhteenveto on ohje tuotteen 
riskitasoon verrattuna muihin tuotteisiin. Se osoittaa, 
miten todennäköistä on, että tuote aiheuttaa rahallisia 
tappioita markkinoiden liikkeiden takia, tai siitä syystä, 
että emme pysty maksamaan sinulle.  
 
Olemme luokitelleet tämän tuotteen luokkaan 7 / 7, 
mikä on korkein riskiluokka. Tämä luokittelee tuotteen 
tulevan kehityksen mahdolliset tappiot erittäin korkealle 

riskitasolle. 
 

Ole tietoinen valuuttariskistä. Saat maksuja eri valuutassa, joten lopullinen tuottosi riippuu näiden kahden 
valuutan välisestä vaihtokurssista. Tätä riskiä ei oteta huomioon edellä esitetyssä indikaattorissa.  
 
Joissakin tilanteissa saatat joutua tekemään lisämaksuja tappioiden kattamiseksi. Kokonaistappiosi saattaa 
merkittävästi ylittää sijoittamasi summan.  
 
Voittoihisi ja tappioihisi vaikuttavat suoraan CDF:n taustalla olevien valuuttojen volatiliteetti ja likviditeetti. 
Hintojen muutokset voivat olla merkittäviä, ja niiden välissä voi olla 'aukkoja' niin, että hinnoittelu ei ole 
yhtenäistä. Kun käyt kauppaa viputuotteilla, niin nopeus, jolla voitot ja tappiot syntyvät, sekä niiden koko, 
voimistuvat. Saatamme sulkea kauppojasi automaattisesti, jos et ylläpidä vaadittua marginaalia.  
 
Tämä tuote ei sisällä mitään suojaa tulevilta markkinoiden tapahtumilta. Voit menettää osan tai kaikki 
sijoituksestasi. Jos ei pystytä / me emme pysty maksamaan sinulle saataviasi, saatat menettää koko 
sijoituksen. Saatat kuitenkin hyötyä asiakkaiden suojausmenettelystä (ks. kohta 'mitä tapahtuu, jos emme 
pysty maksamaan sinulle'). Yllä esitetty indikaattori ei ota tätä suojausta huomioon.  
 
Tulosskenaariot  
 
 Esimerkki, joka perustuu 100 Barclays Plc -sopimuksen ostamiseen  
 Noteerattu hinta: 200 
 Vipu: 10:1 
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 Nimellisarvo: 20 000 £ (100 x 200) Alustava marginaalivaatimus: 2 000,00 £ (nimellisarvo / 10)  
  
 
 

Pitkä kauppa (pid. päivänsisäisesti) Lyhyt kauppa (pid. päivänsisäisesti) 

Tulosskenaario Skenaario  
Hinnan 
muutos 
(sisältäen 
spread) % 

Voitto / tappio Tulosskenaario Hinnan 
muutos 
(sisältäen 
spread) % 

Voitto / tappio 

Vaikea -5,0 % -1 000,00 £ Vaikea +5,0 % -1 000,00 £ 

Epäsuotuisa -1,5 % -300,00 £ Epäsuotuisa +1,5 % -300,00 £ 

Kohtalainen +0,5 % +100,00 £ Kohtalainen -0,5 % +100,00 £ 

Suotuisa +1,5 % +300,00 £ Suotuisa -1,5 % +300,00 £ 
 

 
Esitetyt skenaariot havainnollistavat, miten sijoituksesi voi tuottaa. Voit verrata niitä muiden tuotteiden 
skenaarioihin.  
Esitetyt skenaariot ovat arvioita tulevista tuotoista perustuen aiempiin havaintoihin siitä, miten tämän 
sijoituksen arvo vaihtelee, eivätkä ne ole tarkkoja tunnuslukuja. Sijoituksesi tuotto vaihtelee riippuen siitä, 
miten markkinat liikkuvat ja kuinka kauan positiota pidetään auki. Vaikea tilanne näyttää, mitä saatat saada 
takaisin äärimmäisissä markkinaolosuhteissa, eikä se ota huomioon tilannetta, jossa emme pysty 
maksamaan sinulle.  
 
Esitetyt luvut sisältävät kaikki varsinaisen tuotteen kustannukset, mutta ne eivät ehkä sisällä kaikkia 
kustannuksia, jotka joudut maksamaan neuvonantajallesi tai jälleenmyyjällesi.  
 
Luvut eivät ota huomioon henkilökohtaista verotustilannettasi, joka voi myös vaikuttaa saamaasi tuottoon. 
 

 
Mitä tapahtuu, jos Ava ei pysty maksamaan sinulle?  
Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että Ava ei pysty maksamaan sinulle, esimerkiksi 
maksukyvyttömyyden takia, voit menettää sijoituksesi arvon. Pidämme kuitenkin asiakkaiden varat erillään 
Avan varoista asiakkaiden varallisuusmääräysten (Client Asset Regulations) mukaisesti. Sinulla on tietty 
sijoittajien kompensaatiomallin ("ICS") antama suoja. Tämä tuote on luokiteltu sijoitustuotteeksi ICS:n 
mukaan, joten pätevät vaatimukset katetaan tappioiden ensimmäiseen 20 000 £ saakka. Lisätietoja 
kompensaatiojärjestelyistä on saatavana osoitteessa www.investorcompensation.ie. 
 

 
Mitkä ovat kustannukset?  
Taulukko kuvaa eri kustannukset, joita saattaa syntyä käytäessä kauppaa osake-CFD-sopimuksilla. 

Tämä taulukko esittää eri kustannusluokat ja niiden merkityksen 

Kertaluontoiset 
kustannukset 
avattaessa ja 
suljettaessa 

Spread Tämä on tarjoamiemme ostohinnan ja myyntihinnan ero. 

Jatkuvat 
kustannukset 

Yön yli korko Yön yli pidettäville kaupoille, joita ei suljeta päivien väliseksi ajaksi, 
veloitetaan tai maksetaan yön yli korko perustuen taustalla olevan 
perusvaluutan lainaamisen tai lainaksi antamisen korkoeroihin. Yön 

http://www.investorcompensation.ie/
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yli korkojen tarkat tiedot löytyvät täältä: Kaupankäynnin ehdot ja 
veloitukset 

Satunnaiset 
kustannukset 

Jälleenmyyjän 
palkkiot 

Saatamme jakaa kertaluonteisen maksun tai osan spreadeistamme, 
maksuistamme tai muista veloituksistamme toisen henkilön kanssa, 
sisältäen jälleenmyyjän, joka on esitellyt sinut tai tarjoaa sinulle 
käynnissä olevan palvelun. 
 

 

 
Kuinka kauan minun on pidettävä sitä, ja voinko nostaa rahani etuajassa?  
Osake-CFD:t on tarkoitettu lyhytaikaiseen kaupankäyntiin, joissakin tapauksissa päivän sisäisesti, eivätkä 
ne yleisesti sovi pitkäaikaissijoittamiseen. Osake-CFD:llä ei ole suositeltua tai vaadittua lyhyintä pitoaikaa. 
Vain toteutettavana tuotteena voit päättää sulkevasi positiosi milloin tahansa ilman lisämaksuja tai 
rangaistusmaksuja. 
 

 
Miten voin tehdä valituksen?  
Tehdäksesi valituksen, ota sähköpostilla yhteyttä Asiakastukitiimiin osoitteessa cs@avatrade.com. Pyrimme 
ratkaisemaan kaikki ongelmat kohtuullisessa ajassa. Jos et ole tyytyväinen Asiakaspalvelumme edustajan 
vastaukseen, tai et pysty selvittämään asiaa, voit viedä asian reklamaationa Reklamaatiotiimillemme 
kirjoittamalla meille osoitteeseen complaints@avatrade.com tai Ava Trade EU Limited Compliance 
Department, Five Lamps Place, Amiens Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2. Täydelliset 
Reklamaatiokäytänteemme, sisältäen tiedot Rahoitusasiamiehen palveluista, löytyvät täältä: 
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation 

 
Muuta asiaan liittyvää tietoa  
Tämä asiakirja on tiivistelmä osake-CFD-sopimusten avaintiedoista. Se on suunniteltu auttamaan sinua 
tekemään informoitu päätös ennen kuin käyt kauppaa. Tämä on vain tiivistelmä, eikä mitään tämän 
asiakirjan sisältöä pidä tulkita neuvoksi.  
 
Ennen kuin päätät, avaatko tilin tai käytkö kauppaa tuotteilla, me suosittelemme vahvasti, että muiden 
tietojen ohella luet täydelliset käyttöehtomme, sisältäen Täydelliset ehdot, Eturistiriitakäytänteet ja 
Toimeksiantojen toteutuskäytänteet. Nämä asiakirjat löytyvät täältä: http://www.avatrade.com/about-
avatrade/legal-documentation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.avatrade.com/trading-info/trading-conditions
http://www.avatrade.com/trading-info/trading-conditions
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
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Avaintietoasiakirja – Valuuttojen hintaerosopimukset 

 

 
Tarkoitus  
Tämä asiakirja tarjoaa sinulle avaintietoja tästä sijoitustuotteesta. Se ei ole markkinointimateriaalia. 
Lainsäädäntö edellyttää näitä tietoja auttamaan sinua ymmärtämään tämän tuotteen luonteen, riskit, 
kustannukset, mahdolliset voitot ja tappiot, sekä auttamaan sinua vertaamaan sitä muihin tuotteisiin. 
 

 
Tuote  
Ava Trade EU Limited, joka käy kauppaa nimellä AvaTrade ("Ava", "me"), jonka on valtuuttanut ja jota valvoo 
Irlannin keskuspankki C53877, tarjoaa valuuttojen hintaerosopimukset. 
Saadaksesi lisätietoja katso www.avatrade.com tai ota meihin yhteyttä numerossa +353 1 901 0120 
 
Tämän avaintietoasiakirjan päiväys on 1.1.2018.  

 
Olet ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen, ja jota voi olla vaikea ymmärtää. 

 
Mikä tämä tuote on?  
 
Tyyppi 
Hintaerosopimus (Contract for Difference, "CFD") on sinun ja meidän välisemme sijoitussopimus, missä 
voitto tai tappio on sopimuksen avaamishinnan ja sulkemishinnan välinen erotus. 
Valuuttahintaerosopimuksen hinta määritellään taustalla olevien valuuttaparien perusteella.  
Mikään kauppa ei anna sinulle mitään oikeuksia taustalla oleviin valuuttoihin, sisältäen mitkään oikeudet 
toimituksiin, hankintoihin tai omistajuuteen.  
 
Eräs CFD-sopimusten tärkeimmistä ominaisuuksista on, että niillä käydään kauppaa marginaali- tai 
vipuperustaisesti. Tämä tarkoittaa, että sinun on sidottava marginaalina vain pieni osuus sopimuksen 
nimellisarvosta. Tämä kuitenkin tarkoittaa, että positiosi koko ja mahdolliset tuotot ja tappiot suurenevat 
suhteessa sijoitukseesi, aiheuttaen suuremman riskin. Se myös tarkoittaa, että voit menettää enemmän kuin 
sijoituksesi.  
 
Tavoitteet  
CFD:n tavoite on mahdollistaa taustalla olevien instrumenttien hinnalla spekulointi vivun avulla. Voit käydä 
kauppaa tällä tuotteella joko ostamalla sopimuksia tai myymällä sopimuksia, riippuen siitä, arvioitko 
tarjotun valuutan hinnan nousevan vai laskevan parin toisen valuutan suhteen. Ostaessasi sopimuksen 
odotat, että hinta nousee (menet pitkäksi), ja myydessäsi odotat, että hinta laskee (menet lyhyeksi). 

http://www.avatrade.com/
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Taustalla olevien valuuttaparien hinnanmuutokset synnyttävät nimellisiä voittoja ja tappioita tilillesi. Voit 
sulkea kauppasi milloin tahansa, ja voitto tai tappio realisoituu.  
 
Ei ole suositeltua pitoaikaa, koska jokaisen sijoittajan on määritettävä, mitä he pitävät oikeana perustuen 
omaan kaupankäyntistrategiaansa ja tavoitteisiinsa.  
 
Sinun on säilytettävä tililläsi riittävä marginaali, jotta kauppasi pysyvät auki. Tämä voi tarkoittaa sitä, että 
joudut sijoittamaan lisää hyvin lyhyellä aikavälillä, jos hinta liikkuu sinua vastaan. Jos et säilytä riittävää 
marginaalia, voimme sulkea kauppojasi yksipuolisesti.  
 
Tarkoitettu piensijoittaja  
Suosittelemme, että CFD-sopimuksilla käyvät kauppaa vain asiakkaat, joilla on asiaan liittyvää, tarkkaa 
tietämystä ja kokemusta kaupankäynnistä vivutetuilla johdannaisilla. Tuotteet ovat luonteeltaan tyypillisesti 
lyhytaikaisia ja niissä on suuri tappion riski, laajuudeltaan suurempi kuin alkuperäinen sijoituksesi. 
Asiakkaiden on myös huolehdittava siitä, että heillä on riittävät taloudelliset resurssit kaupankäyntiin ja 
mahdollisten tappioiden kantamiseen. 

Mitkä ovat riskit, ja millaisen tuoton voin saada? 
 Riski-indikaattori 

 
Riski-indikaattoriyhteenveto on ohje tuotteen 
riskitasoon verrattuna muihin tuotteisiin. Se osoittaa, 
miten todennäköistä on, että tuote aiheuttaa rahallisia 
tappioita markkinoiden liikkeiden takia, tai siitä syystä, 
että emme pysty maksamaan sinulle.  
 
Olemme luokitelleet tämän tuotteen luokkaan 7 / 7, 
mikä on korkein riskiluokka. Tämä luokittelee tuotteen 
tulevan kehityksen mahdolliset tappiot erittäin korkealle 

riskitasolle. 
 

Ole tietoinen valuuttariskistä. Saat maksuja eri valuutassa, joten lopullinen tuottosi riippuu näiden kahden 
valuutan välisestä vaihtokurssista. Tätä riskiä ei oteta huomioon edellä esitetyssä indikaattorissa.  
 
Joissakin tilanteissa saatat joutua tekemään lisämaksuja tappioiden kattamiseksi. Kokonaistappiosi saattaa 
merkittävästi ylittää sijoittamasi summan.  
 
Voittoihisi ja tappioihisi vaikuttavat suoraan CDF:n taustalla olevien valuuttojen volatiliteetti ja likviditeetti. 
Hintojen muutokset voivat olla merkittäviä, ja niiden välissä voi olla 'aukkoja' niin, että hinnoittelu ei ole 
yhtenäistä. Kun käyt kauppaa viputuotteilla, niin nopeus, jolla voitot ja tappiot syntyvät, sekä niiden koko, 
voimistuvat. Saatamme sulkea kauppojasi automaattisesti, jos et ylläpidä vaadittua marginaalia.  
 
Tämä tuote ei sisällä mitään suojaa tulevilta markkinoiden tapahtumilta. Voit menettää osan tai kaikki 
sijoituksestasi. Jos ei pystytä / me emme pysty maksamaan sinulle saataviasi, saatat menettää koko 
sijoituksen. Saatat kuitenkin hyötyä asiakkaiden suojausmenettelystä (ks. kohta 'mitä tapahtuu, jos emme 
pysty maksamaan sinulle'). Yllä esitetty indikaattori ei ota tätä suojausta huomioon.  
 
Tulosskenaariot  
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Esimerkki, joka perustuu yhden EUR/USD -erän ostamiseen (1 erä = 100 000 tarjotun valuutan yksikköä)  
Noteerattu hinta: 1,17700 
Vipu: 200:1 Nimellisarvo: 117 700 $ (100 000 x 1,17700)  
Alustava marginaalivaatimus: 588,50 $ (nimellisarvo / 200) 
 
 
 

  Pitkä kauppa (pid. päivänsisäisesti) Lyhyt kauppa (pid. päivänsisäisesti) 

Tulosskenaario Skenaario  
Hinnan 
muutos 
(sisältäen 
spread) % 

Voitto / tappio Tulosskenaario Hinnan 
muutos 
(sisältäen 
spread) % 

Voitto / tappio 

Vaikea -5,0 % -5 885,00 $ Vaikea +5,0 % -5 885,00 $ 

Epäsuotuisa -1,5 % -1 765,50 $ Epäsuotuisa +1,5 % -1 765,50 $ 

Kohtalainen +0,5 % +588,50 $ Kohtalainen -0,5 % +588,50 $ 

Suotuisa +1,5 % +1 765,50 $ Suotuisa -1,5 % +1 765,50 $ 
 

Esitetyt skenaariot havainnollistavat, miten sijoituksesi voi tuottaa. Voit verrata niitä muiden tuotteiden 
skenaarioihin.  
 
Esitetyt skenaariot ovat arvioita tulevista tuotoista perustuen aiempiin havaintoihin siitä, miten tämän 
sijoituksen arvo vaihtelee, eivätkä ne ole tarkkoja tunnuslukuja. Sijoituksesi tuotto vaihtelee riippuen siitä, 
miten markkinat liikkuvat ja kuinka kauan positiota pidetään auki. Vaikea tilanne näyttää, mitä saatat saada 
takaisin äärimmäisissä markkinaolosuhteissa, eikä se ota huomioon tilannetta, jossa emme pysty 
maksamaan sinulle.  
 
Esitetyt luvut sisältävät kaikki varsinaisen tuotteen kustannukset, mutta ne eivät ehkä sisällä kaikkia 
kustannuksia, jotka joudut maksamaan neuvonantajallesi tai jälleenmyyjällesi.  
 
Luvut eivät ota huomioon henkilökohtaista verotustilannettasi, joka voi myös vaikuttaa saamaasi tuottoon. 
 

 
Mitä tapahtuu, jos Ava ei pysty maksamaan sinulle?  
Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että Ava ei pysty maksamaan sinulle, esimerkiksi 
maksukyvyttömyyden takia, voit menettää sijoituksesi arvon. Pidämme kuitenkin asiakkaiden varat erillään 
Avan varoista asiakkaiden varallisuusmääräysten (Client Asset Regulations) mukaisesti. Sinulla on tietty 
sijoittajien kompensaatiomallin ("ICS") antama suoja. Tämä tuote on luokiteltu sijoitustuotteeksi ICS:n 
mukaan, joten pätevät vaatimukset katetaan tappioiden ensimmäiseen 20 000 £ saakka. Lisätietoja 
kompensaatiojärjestelyistä on saatavana osoitteessa www.investorcompensation.ie. 
 

 
Mitkä ovat kustannukset?  
 
Taulukko kuvaa eri kustannukset, joita saattaa syntyä käytäessä kauppaa valuutta-CFD-sopimuksilla. 
 

Tämä taulukko esittää eri kustannusluokat ja niiden merkityksen 

Kertaluontoiset 
kustannukset 

Spread Tämä on tarjoamiemme ostohinnan ja myyntihinnan ero. 

http://www.investorcompensation.ie/
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avattaessa ja 
suljettaessa 

Jatkuvat 
kustannukset 

Yön yli korko Yön yli pidettäville valuuttakaupoille, joita ei suljeta päivien väliseksi 
ajaksi, veloitetaan tai maksetaan yön yli korko perustuen yhden 
valuutan toisen valuutan suhteen lainaamisen tai lainaksi antamisen 
korkoeroihin. Johdannainen perustuu näiden kahden valuutan 
talletuskurssin eroihin. Yön yli korkojen tarkat tiedot löytyvät täältä: 
Yön yli korot 
 

Satunnaiset 
kustannukset 

Jälleenmyyjän 
palkkiot 

Saatamme jakaa kertaluonteisen maksun tai osan spreadeistamme, 
maksuistamme tai muista veloituksistamme toisen henkilön kanssa, 
sisältäen jälleenmyyjän, joka on esitellyt sinut tai tarjoaa sinulle 
käynnissä olevan palvelun. 

 
 

 
Kuinka kauan minun on pidettävä sitä, ja voinko nostaa rahani etuajassa?  
Valuutta-CFD:t on tarkoitettu lyhytaikaiseen kaupankäyntiin, joissakin tapauksissa päivän sisäisesti, eivätkä 
ne yleisesti sovi pitkäaikaissijoittamiseen. Valuutta-CFD:llä ei ole suositeltua tai vaadittua lyhyintä 
pitoaikaa. Vain toteutettavana tuotteena voit päättää sulkevasi positiosi milloin tahansa ilman lisämaksuja 
tai rangaistusmaksuja. 
 

 
Miten voin tehdä valituksen?  
Tehdäksesi valituksen, ota sähköpostilla yhteyttä Asiakastukitiimiin osoitteessa cs@avatrade.com. Pyrimme 
ratkaisemaan kaikki ongelmat kohtuullisessa ajassa. Jos et ole tyytyväinen Asiakaspalvelumme edustajan 
vastaukseen, tai et pysty selvittämään asiaa, voit viedä asian reklamaationa Reklamaatiotiimillemme 
kirjoittamalla meille osoitteeseen complaints@avatrade.com tai Ava Trade EU Limited Compliance 
Department, Five Lamps Place, Amiens Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2. Täydelliset 
Reklamaatiokäytänteemme, sisältäen tiedot Rahoitusasiamiehen palveluista, löytyvät täältä: 
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation 

 
Muuta asiaan liittyvää tietoa  
Tämä asiakirja on tiivistelmä valuutta-CFD-sopimusten avaintiedoista. Se on suunniteltu auttamaan sinua 
tekemään informoitu päätös ennen kuin käyt kauppaa. Tämä on vain tiivistelmä, eikä mitään tämän 
asiakirjan sisältöä pidä tulkita neuvoksi.  
 
Ennen kuin päätät, avaatko tilin tai käytkö kauppaa tuotteilla, me suosittelemme vahvasti, että muiden 
tietojen ohella luet täydelliset käyttöehtomme, sisältäen Täydelliset ehdot, Eturistiriitakäytänteet ja 
Toimeksiantojen toteutuskäytänteet. Nämä asiakirjat löytyvät täältä: http://www.avatrade.com/about-
avatrade/legal-documentation 
 

 

 

 

 

http://www.avatrade.com/trading-info/trading-conditions
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation


 

  

  | 

23 
  

 

 

 

 

 

 

 

Avaintietoasiakirja – Valuuttojen spread-vedonlyönti 

 
Tarkoitus  
Tämä asiakirja tarjoaa sinulle avaintietoja tästä sijoitustuotteesta. Se ei ole markkinointimateriaalia. 
Lainsäädäntö edellyttää näitä tietoja auttamaan sinua ymmärtämään tämän tuotteen luonteen, riskit, 
kustannukset, mahdolliset voitot ja tappiot, sekä auttamaan sinua vertaamaan sitä muihin tuotteisiin. 
 

 
Tuote  
Ava Trade EU Limited, joka käy kauppaa nimellä AvaTrade ("Ava", "me"), jonka on valtuuttanut ja jota valvoo 
Irlannin keskuspankki C53877, tarjoaa valuuttojen spread-vedonlyönnit. 
Saadaksesi lisätietoja katso www.avatrade.com tai ota meihin yhteyttä numerossa +353 1 901 0120.  
 
Tämän avaintietoasiakirjan päiväys on 1.1.2018.  

 
Olet ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen, ja jota voi olla vaikea ymmärtää. 

 
Mikä tämä tuote on?  
 
Tyyppi 
Spread-vedonlyönti on sinun ja meidän välisemme sijoitussopimus, missä voitto tai tappio on sopimuksen 
avaamishinnan ja sulkemishinnan välinen erotus. Valuutta-spread-vedonlyöntisopimuksen hinta 
määritellään taustalla olevien valuuttaparien perusteella. Spread-vedonlyöntisopimukset on hinnoiteltu 1 
GBP tai EUR per pisteen muutos taustalla olevan instrumentin hinnassa, riippumatta taustalla olevan 
instrumentin perusvaluutasta. 
 
Mikään kauppa ei anna sinulle mitään oikeuksia taustalla oleviin valuuttoihin, sisältäen mitkään oikeudet 
toimituksiin, hankintoihin tai omistajuuteen.  
 
Eräs spread-vetojen tärkeimmistä ominaisuuksista on, että niillä käydään kauppaa marginaali- tai 
vipuperustaisesti. Tämä tarkoittaa, että sinun on sidottava marginaalina vain pieni osuus sopimuksen 
nimellisarvosta. Tämä kuitenkin tarkoittaa, että positiosi koko ja mahdolliset tuotot ja tappiot suurenevat 
suhteessa sijoitukseesi, aiheuttaen suuremman riskin. Se myös tarkoittaa, että voit menettää enemmän kuin 
sijoituksesi.  
 

http://www.avatrade.com/
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Tavoitteet  
 
Spread-vedonlyönnin tavoite on mahdollistaa taustalla olevien instrumenttien hinnalla spekulointi vivun 
avulla. Voit käydä kauppaa tällä tuotteella joko ostamalla sopimuksia tai myymällä sopimuksia, riippuen siitä, 
arvioitko taustalla olevien valuuttaparien hinnan nousevan vai laskevan parin toisen valuutan suhteen. 
Ostaessasi sopimuksen odotat, että hinta nousee (menet pitkäksi), ja myydessäsi odotat, että hinta laskee 
(menet lyhyeksi). Taustalla olevien valuuttaparien hinnanmuutokset synnyttävät nimellisiä voittoja ja 
tappioita tilillesi. Voit sulkea kauppasi milloin tahansa, ja voitto tai tappio realisoituu.  
 
Ei ole suositeltua pitoaikaa, koska jokaisen sijoittajan on määritettävä, mitä he pitävät oikeana perustuen 
omaan kaupankäyntistrategiaansa ja tavoitteisiinsa.  
 
Sinun on säilytettävä tililläsi riittävä marginaali, jotta kauppasi pysyvät auki. Tämä voi tarkoittaa sitä, että 
joudut sijoittamaan lisää hyvin lyhyellä aikavälillä, jos hinta liikkuu sinua vastaan. Jos et säilytä riittävää 
marginaalia, voimme sulkea kauppojasi yksipuolisesti.  
 
Tarkoitettu piensijoittaja  
 
Suosittelemme, että spread-vedonlyönnillä käyvät kauppaa vain asiakkaat, joilla on asiaan liittyvää, tarkkaa 
tietämystä ja kokemusta kaupankäynnistä vivutetuilla johdannaisilla. Tuotteet ovat luonteeltaan tyypillisesti 
lyhytaikaisia ja niissä on suuri tappion riski, laajuudeltaan suurempi kuin alkuperäinen sijoituksesi. 
Asiakkaiden on myös huolehdittava siitä, että heillä on riittävät taloudelliset resurssit kaupankäyntiin ja 
mahdollisten tappioiden kantamiseen. 
 

Mitkä ovat riskit, ja millaisen tuoton voin saada? 
 Riski-indikaattori 
 

Riski-indikaattoriyhteenveto on ohje tuotteen 
riskitasoon verrattuna muihin tuotteisiin. Se osoittaa, 
miten todennäköistä on, että tuote aiheuttaa rahallisia 
tappioita markkinoiden liikkeiden takia, tai siitä syystä, 
että emme pysty maksamaan sinulle.  
 
Olemme luokitelleet tämän tuotteen luokkaan 7 / 7, 
mikä on korkein riskiluokka. Tämä luokittelee tuotteen 
tulevan kehityksen mahdolliset tappiot erittäin korkealle 

riskitasolle. 
 

Ole tietoinen valuuttariskistä. Saat maksuja eri valuutassa, joten lopullinen tuottosi riippuu näiden kahden 
valuutan välisestä vaihtokurssista. Tätä riskiä ei oteta huomioon edellä esitetyssä indikaattorissa.  
 
Joissakin tilanteissa saatat joutua tekemään lisämaksuja tappioiden kattamiseksi. Kokonaistappiosi saattaa 
merkittävästi ylittää sijoittamasi summan.  
 
Voittoihisi ja tappioihisi vaikuttavat suoraan spread-vedonlyönnin taustalla olevien valuuttojen volatiliteetti 
ja likviditeetti. Hintojen muutokset voivat olla merkittäviä, ja niiden välissä voi olla 'aukkoja' niin, että 
hinnoittelu ei ole yhtenäistä. Kun käyt kauppaa viputuotteilla, niin nopeus, jolla voitot ja tappiot syntyvät, 
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sekä niiden koko, voimistuvat. Saatamme sulkea kauppojasi automaattisesti, jos et ylläpidä vaadittua 
marginaalia.  
 
Tämä tuote ei sisällä mitään suojaa tulevilta markkinoiden tapahtumilta. Voit menettää osan tai kaikki 
sijoituksestasi. Jos ei pystytä / me emme pysty maksamaan sinulle saataviasi, saatat menettää koko 
sijoituksen. Saatat kuitenkin hyötyä asiakkaiden suojausmenettelystä (ks. kohta 'mitä tapahtuu, jos emme 
pysty maksamaan sinulle'). Yllä esitetty indikaattori ei ota tätä suojausta huomioon.  
 
Tulosskenaariot  
 
Esimerkki, joka perustuu yhden EUR/USD -erän ostamiseen (1 erä = 10 000 tarjotun valuutan yksikköä) 
hintaan 1 £ / piste  
 
Taustalla olevan erän hinta: 1,17700 
Vipu: 200:1  
Nimellisarvo: 11 700 $ (10 000 x 1,17700)  
Alustava marginaalivaatimus: 58,85 $ (nimellisarvo / 200) 
 

  Pitkä kauppa (pid. päivänsisäisesti) Lyhyt kauppa (pid. päivänsisäisesti) 

Tulosskenaario Skenaario  
Hinnan 
muutos 
(sisältäen 
spread) % 

Voitto / tappio Tulosskenaario Hinnan 
muutos 
(sisältäen 
spread) % 

Voitto / tappio 

Vaikea -5,0 % -588,50 $ Vaikea +5,0 % -588,50 $ 

Epäsuotuisa -1,5 % -176,55 $ Epäsuotuisa +1,5 % -176,55 $ 

Kohtalainen +0,5 % +58,85 $ Kohtalainen -0,5 % +58,85 $ 

Suotuisa +1,5 % +176,55 $ Suotuisa -1,5 % +176,55 $ 
 

Esitetyt skenaariot havainnollistavat, miten sijoituksesi voi tuottaa. Voit verrata niitä muiden tuotteiden 
skenaarioihin.  
 
Esitetyt skenaariot ovat arvioita tulevista tuotoista perustuen aiempiin havaintoihin siitä, miten tämän 
sijoituksen arvo vaihtelee, eivätkä ne ole tarkkoja tunnuslukuja. Sijoituksesi tuotto vaihtelee riippuen siitä, 
miten markkinat liikkuvat ja kuinka kauan positiota pidetään auki. Vaikea tilanne näyttää, mitä saatat saada 
takaisin äärimmäisissä markkinaolosuhteissa, eikä se ota huomioon tilannetta, jossa emme pysty 
maksamaan sinulle.  
 
Esitetyt luvut sisältävät kaikki varsinaisen tuotteen kustannukset, mutta ne eivät ehkä sisällä kaikkia 
kustannuksia, jotka joudut maksamaan neuvonantajallesi tai jälleenmyyjällesi.  
 
Luvut eivät ota huomioon henkilökohtaista verotustilannettasi, joka voi myös vaikuttaa saamaasi tuottoon. 
 

 
Mitä tapahtuu, jos Ava ei pysty maksamaan sinulle?  
Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että Ava ei pysty maksamaan sinulle, esimerkiksi 
maksukyvyttömyyden takia, voit menettää sijoituksesi arvon. Pidämme kuitenkin asiakkaiden varat erillään 
Avan varoista asiakkaiden varallisuusmääräysten (Client Asset Regulations) mukaisesti. Sinulla on tietty 
sijoittajien kompensaatiomallin ("ICS") antama suoja. Tämä tuote on luokiteltu sijoitustuotteeksi ICS:n 



 

  

  | 

26 
  

mukaan, joten pätevät vaatimukset katetaan tappioiden ensimmäiseen 20 000 £ saakka. Lisätietoja 
kompensaatiojärjestelyistä on saatavana osoitteessa www.investorcompensation.ie. 
 

 
Mitkä ovat kustannukset?  
 
Taulukko kuvaa eri kustannukset, joita saattaa syntyä käytäessä kauppaa valuutta-spread-
vedonlyöntisopimuksilla. 
 

Tämä taulukko esittää eri kustannusluokat ja niiden merkityksen 

Kertaluontoiset 
kustannukset 
avattaessa ja 
suljettaessa 

Spread Tämä on tarjoamiemme ostohinnan ja myyntihinnan ero. 

Jatkuvat 
kustannukset 

Yön yli korko Yön yli pidettäville valuuttakaupoille, joita ei suljeta päivien väliseksi 
ajaksi, veloitetaan tai maksetaan yön yli korko perustuen yhden 
valuutan toisen valuutan suhteen lainaamisen ta lainaksi antamisen 
korkoeroihin. Johdannainen perustuu näiden kahden valuutan 
talletuskurssin eroihin. Yön yli korkojen tarkat tiedot löytyvät täältä: 
Yön yli korot 
 

Satunnaiset 
kustannukset 

Jälleenmyyjän 
palkkiot 

Saatamme jakaa kertaluonteisen maksun tai osan spreadeistamme, 
maksuistamme tai muista veloituksistamme toisen henkilön kanssa, 
sisältäen jälleenmyyjän, joka on esitellyt sinut tai tarjoaa sinulle 
käynnissä olevan palvelun. 
 

 

 
Kuinka kauan minun on pidettävä sitä, ja voinko nostaa rahani etuajassa?  
Valuutta-spread-vedonlyönti on tarkoitettu lyhytaikaiseen kaupankäyntiin, joissakin tapauksissa päivän 
sisäisesti, eivätkä ne yleisesti sovi pitkäaikaissijoittamiseen. Valuutta-spread-vedonlyönnillä ei ole 
suositeltua tai vaadittua lyhyintä pitoaikaa. Vain toteutettavana tuotteena voit päättää sulkevasi positiosi 
milloin tahansa ilman lisämaksuja tai rangaistusmaksuja. 
 

 
Miten voin tehdä valituksen?  
Tehdäksesi valituksen, ota sähköpostilla yhteyttä Asiakastukitiimiin osoitteessa cs@avatrade.com. Pyrimme 
ratkaisemaan kaikki ongelmat kohtuullisessa ajassa. Jos et ole tyytyväinen Asiakaspalvelumme edustajan 
vastaukseen, tai et pysty selvittämään asiaa, voit viedä asian reklamaationa Reklamaatiotiimillemme 
kirjoittamalla meille osoitteeseen complaints@avatrade.com tai Ava Trade EU Limited Compliance 
Department, Five Lamps Place, Amiens Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2. Täydelliset 
Reklamaatiokäytänteemme, sisältäen tiedot Rahoitusasiamiehen palveluista, löytyvät täältä: 
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation 

 
Muuta asiaan liittyvää tietoa  
Tämä asiakirja on tiivistelmä valuutta-spread-vedonlyönnin avaintiedoista. Se on suunniteltu auttamaan 
sinua tekemään informoitu päätös ennen kuin käyt kauppaa. Tämä on vain tiivistelmä, eikä mitään tämän 
asiakirjan sisältöä pidä tulkita neuvoksi.  
 

http://www.investorcompensation.ie/
http://www.avatrade.com/trading-info/trading-conditions
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
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Ennen kuin päätät, avaatko tilin tai käytkö kauppaa tuotteilla, me suosittelemme vahvasti, että muiden 
tietojen ohella luet täydelliset käyttöehtomme, sisältäen Täydelliset ehdot, Eturistiriitakäytänteet ja 
Toimeksiantojen toteutuskäytänteet. Nämä asiakirjat löytyvät täältä: http://www.avatrade.com/about-
avatrade/legal-documentation 
 

 

 

 

 

 

 

 

Avaintietoasiakirja – FX-optio 

 
Tarkoitus  
Tämä asiakirja tarjoaa sinulle avaintietoja tästä sijoitustuotteesta. Se ei ole markkinointimateriaalia. 
Lainsäädäntö edellyttää näitä tietoja auttamaan sinua ymmärtämään tämän tuotteen luonteen, riskit, 
kustannukset, mahdolliset voitot ja tappiot, sekä auttamaan sinua vertaamaan sitä muihin tuotteisiin. 
 

 
Tuote  
Ava Trade EU Limited, joka käy kauppaa nimellä AvaTrade ("Ava", "me"), jonka on valtuuttanut ja jota valvoo 
Irlannin keskuspankki C53877, tarjoaa FX-optiot. 
Saadaksesi lisätietoja katso www.avatrade.com tai ota meihin yhteyttä numerossa +353 1 901 0120  
 
Tämän avaintietoasiakirjan päiväys on 1.1.2018.  

 
Olet ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen, ja jota voi olla vaikea ymmärtää. 

 
Mikä tämä tuote on?  
 
Tyyppi 
FX-optio on sopimus, missä tuotto varmistetaan tai tappio vältetään viittaamalla taustalla olevan 
valuuttaparin, kuten Euro (EUR) vastaan Yhdysvaltain dollari (USD), johon viitataan EURUSD, muutoksiin 
hinnan, ajan, näkyvän volatiliteetin ja muiden markkinaominaisuuksien suhteen. Käy osoitteessa 
http://www.avatrade.com/trading-platforms/ava-options-trading  saadaksesi lisätietoja. 
 
Tavoitteet  
FX-optioilla kaupankäynnin tavoite on saada pääsy taustalla olevan valuuttaparin muutoksiin omistamatta 
sitä. Tuottosi perustuu taustalla olevan valuuttaparin kehitykseen (tai liikkeisiin) ja positiosi kokoon. Tätä 
tuotetta ostetaan spekulointi- tai suojaustarkoituksessa, ja sillä käydään yleisesti kauppaa marginaalilla. 
Marginaali viittaa pieneen pääomamäärään, joka tukee suuren altistuksen sijoitusta. Huomaa, että 

http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/
http://www.avatrade.com/trading-platforms/ava-options-trading
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marginaalikaupankäynti vaatii erityistä varovaisuutta, koska vaikka voit saada suuria voittoja kun hinta 
liikkuu suotuisasti, on olemassa suurten tappioiden vaara, kun hinta liikkuu sinua vastaan. 
 
Tarkoitettu piensijoittaja  
Kaupankäynti tällä tuotteella ei sovi kaikille. Tätä tuotetta käyttävät yleensä henkilöt, jotka haluavat yleisesti 
saavuttaa lyhytaikaisen altistumisen rahoitusinstrumenteille/markkinoille, käyttävät (käyvät kauppaa) 
rahalla, joka heillä on varaa menettää, joilla on hajautettu sijoitus- ja talletussalkku, joilla on riskinsietokykyä, 
ja jotka ymmärtävät marginaalikaupankäyntiin liittyvät vaikutukset ja riskit. Asiakkaiden on myös 
huolehdittava siitä, että heillä on riittävät taloudelliset resurssit kaupankäyntiin ja mahdollisten tappioiden 
kantamiseen. 

Mitkä ovat riskit, ja millaisen tuoton voin saada? 
 Riski-indikaattori 

 
Riski-indikaattoriyhteenveto on ohje tuotteen 
riskitasoon verrattuna muihin tuotteisiin. Se osoittaa, 
miten todennäköistä on, että tuote aiheuttaa rahallisia 
tappioita markkinoiden liikkeiden takia, tai siitä syystä, 
että emme pysty maksamaan sinulle.  
 
Olemme luokitelleet tämän tuotteen luokkaan 7 / 7, 
mikä on korkein riskiluokka. Tämä luokittelee tuotteen 
tulevan kehityksen mahdolliset tappiot erittäin korkealle 

riskitasolle. 
 

Tätä riskiä ei oteta huomioon edellä esitetyssä indikaattorissa. Joissakin tilanteissa saatat joutua tekemään 
lisämaksuja tappioiden kattamiseksi. Vipu voimistaa kaupankäynnin riskejä – Kokonaistappiosi saattaa 
merkittävästi ylittää sijoittamasi summan. Arvot voivat liikkua merkittävästi suuren volatiliteetin aikana tai 
markkinoiden/talouden epävarmuuden aikana. Sellaiset heilahdukset ovat entistäkin merkittävämpiä, jos 
positiosi on vivutettu, ja ne voivat vaikuttaa positioosi haitallisesti. Tämän tuloksena voidaan tehdä 
marginaalipyyntöjä nopeasti ja usein. Maksukyvyttömyyden tapauksessa AvaTrade pyrkii välittömästi 
päättämään, peruuttamaan ja sulkemaan kaikki tai osan kaikista avoimista positioista. Kaikki syntyvä 
vajaus on sinun kustannuksellasi. Käy kauppaa vain, kun olet tunnistanut ja hyväksynyt riskit. Sinun on 
harkittava huolellisesti, onko kaupankäynti viputuotteilla sopivaa sinulle. 
 

 

 
Mitä tapahtuu, jos Ava ei pysty maksamaan sinulle?  
Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että Ava ei pysty maksamaan sinulle, esimerkiksi 
maksukyvyttömyyden takia, voit menettää sijoituksesi arvon. Pidämme kuitenkin asiakkaiden varat erillään 
Avan varoista asiakkaiden varallisuusmääräysten (Client Asset Regulations) mukaisesti. Sinulla on tietty 
sijoittajien kompensaatiomallin ("ICS") antama suoja. Tämä tuote on luokiteltu sijoitustuotteeksi ICS:n 
mukaan, joten pätevät vaatimukset katetaan tappioiden ensimmäiseen 20 000 £ saakka. Lisätietoja 
kompensaatiojärjestelyistä on saatavana osoitteessa www.investorcompensation.ie. 
 

 
Mitkä ovat kustannukset?  
 
Taulukko kuvaa eri kustannukset, joita saattaa syntyä käytäessä kauppaa FX-optioilla 

http://www.investorcompensation.ie/
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Tämä taulukko esittää eri kustannusluokat ja niiden merkityksen 

Kertaluontoiset 
kustannukset 
avattaessa ja 
suljettaessa 
 

Spread Pyynti (myynti) hinnan ja tarjous (osto) hinnan välinen ero. 
Spread riippuu monista tekijöistä, sisältäen mutta 
rajoittumatta taustalla oleva likviditeetti ja volatiliteetti, 
vuorokaudenaika ja kaupan nimelliskoko. 

Palkkio Tapahtuman suorittamisesta veloitettava maksu, missä 
nimellisarvoltaan pienillä kaupoilla sovelletaan 
minimipalkkiota. 

Valuutanvaihtopreemio Maksu, joka veloitetaan muunnettaessa preemio 
instrumentin valuutasta tilin valuutaksi 

Jatkuvat 
kustannukset 

Toteutumattomien 
tuottojen/tappioiden 
rahoitus 
(rahoituskorko) 

Kaikki toteutumattomat preemiot ovat 
korkoveloitusten/hyvityksen alaisia. 

Satunnaiset 
kustannukset 

Jälleenmyyjän palkkiot Saatamme jakaa kertaluonteisen maksun tai osan 
spreadeistamme, maksuistamme tai muista 
veloituksistamme toisen henkilön kanssa, sisältäen 
jälleenmyyjän, joka on esitellyt sinut tai tarjoaa sinulle 
käynnissä olevan palvelun. 
 

 

 
Kuinka kauan minun on pidettävä sitä, ja voinko nostaa rahani etuajassa?  
FX-optiolla ei ole suositeltua pitoaikaa. Edellyttäen, että AvaTrade on avoinna kaupankäyntiin, voit avata ja 
sulkea positioita milloin tahansa.  

 
Miten voin tehdä valituksen?  
Tehdäksesi valituksen, ota sähköpostilla yhteyttä Asiakastukitiimiin osoitteessa cs@avatrade.com. Pyrimme 
ratkaisemaan kaikki ongelmat kohtuullisessa ajassa. Jos et ole tyytyväinen Asiakaspalvelumme edustajan 
vastaukseen, tai et pysty selvittämään asiaa, voit viedä asian reklamaationa Reklamaatiotiimillemme 
kirjoittamalla meille osoitteeseen complaints@avatrade.com tai Ava Trade EU Limited Compliance 
Department, Five Lamps Place, Amiens Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2. Täydelliset 
Reklamaatiokäytänteemme, sisältäen tiedot Rahoitusasiamiehen palveluista, löytyvät täältä: 
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation 

 
Muuta asiaan liittyvää tietoa  
Tämä asiakirja on tiivistelmä valuutta-CFD-sopimusten avaintiedoista. Se on suunniteltu auttamaan sinua 
tekemään informoitu päätös ennen kuin käyt kauppaa. Tämä on vain tiivistelmä, eikä mitään tämän 
asiakirjan sisältöä pidä tulkita neuvoksi.  
 
Ennen kuin päätät, avaatko tilin tai käytkö kauppaa tuotteilla, me suosittelemme vahvasti, että muiden 
tietojen ohella luet täydelliset käyttöehtomme, sisältäen Täydelliset ehdot, Eturistiriitakäytänteet ja 
Toimeksiantojen toteutuskäytänteet. Nämä asiakirjat löytyvät täältä: http://www.avatrade.com/about-
avatrade/legal-documentation 
 

 

 

http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
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Avaintietoasiakirja – Indeksien hintaerosopimukset 

 
Tarkoitus  
Tämä asiakirja tarjoaa sinulle avaintietoja tästä sijoitustuotteesta. Se ei ole markkinointimateriaalia. 
Lainsäädäntö edellyttää näitä tietoja auttamaan sinua ymmärtämään tämän tuotteen luonteen, riskit, 
kustannukset, mahdolliset voitot ja tappiot, sekä auttamaan sinua vertaamaan sitä muihin tuotteisiin. 
 

 
Tuote  
Ava Trade EU Limited, joka käy kauppaa nimellä AvaTrade ("Ava", "me"), jonka on valtuuttanut ja jota valvoo 
Irlannin keskuspankki C53877, tarjoaa indeksien hintaerosopimukset. 
Saadaksesi lisätietoja katso www.avatrade.com tai ota meihin yhteyttä numerossa +353 1 901 0120  
 
Tämän avaintietoasiakirjan päiväys on 3.1.2018.  

 
Olet ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen, ja jota voi olla vaikea ymmärtää. 

 
Mikä tämä tuote on?  
 
Tyyppi 
Hintaerosopimus (Contract for Difference, "CFD") on sinun ja meidän välisemme sijoitussopimus, missä 
voitto tai tappio on sopimuksen avaamishinnan ja sulkemishinnan välinen erotus. Indeksi-CFD-sopimuksen 
hinta määritellään taustalla olevan indeksin hinnan perusteella (esim. US30, SPX500, UK100, AUS200, FRA40 
tai GER30).  
 
Mikään kauppa ei anna sinulle mitään oikeuksia taustalla oleviin indekseihin, sisältäen mitkään oikeudet 
toimituksiin, hankintoihin tai omistajuuteen.  
 
Eräs CFD-sopimusten tärkeimmistä ominaisuuksista on, että niillä käydään kauppaa marginaali- tai 
vipuperustaisesti. Tämä tarkoittaa, että sinun on sidottava marginaalina vain pieni osuus sopimuksen 
nimellisarvosta. Tämä kuitenkin tarkoittaa, että positiosi koko ja mahdolliset tuotot ja tappiot suurenevat 

http://www.avatrade.com/
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suhteessa sijoitukseesi, aiheuttaen suuremman riskin. Se myös tarkoittaa, että voit menettää enemmän kuin 
sijoituksesi.  
 
Tavoitteet  
CFD:n tavoite on mahdollistaa taustalla olevien instrumenttien hinnalla spekulointi vivun avulla. Voit käydä 
kauppaa tällä tuotteella joko ostamalla sopimuksia tai myymällä sopimuksia, riippuen siitä, arvioitko 
taustalla olevan indeksin hinnan nousevan vai laskevan. Ostaessasi sopimuksen odotat, että hinta nousee 
(menet pitkäksi), ja myydessäsi odotat, että hinta laskee (menet lyhyeksi). Taustalla olevan indeksin 
hinnanmuutokset synnyttävät nimellisiä voittoja ja tappioita tilillesi. Voit sulkea kauppasi milloin tahansa, ja 
voitto tai tappio realisoituu.  
 
Ei ole suositeltua pitoaikaa, koska jokaisen sijoittajan on määritettävä, mitä he pitävät oikeana perustuen 
omaan kaupankäyntistrategiaansa ja tavoitteisiinsa.  
 
Sinun on säilytettävä tililläsi riittävä marginaali, jotta kauppasi pysyvät auki. Tämä voi tarkoittaa sitä, että 
joudut sijoittamaan lisää hyvin lyhyellä aikavälillä, jos hinta liikkuu sinua vastaan. Jos et säilytä riittävää 
marginaalia, voimme sulkea kauppojasi yksipuolisesti.  
 
Tarkoitettu piensijoittaja  
Suosittelemme, että CFD-sopimuksilla käyvät kauppaa vain asiakkaat, joilla on asiaan liittyvää, tarkkaa 
tietämystä ja kokemusta kaupankäynnistä vivutetuilla johdannaisilla. Tuotteet ovat luonteeltaan tyypillisesti 
lyhytaikaisia ja niissä on suuri tappion riski, laajuudeltaan suurempi kuin alkuperäinen sijoituksesi. 
Asiakkaiden on myös huolehdittava siitä, että heillä on riittävät taloudelliset resurssit kaupankäyntiin ja 
mahdollisten tappioiden kantamiseen. 

Mitkä ovat riskit, ja millaisen tuoton voin saada? 
 Riski-indikaattori 

 
Riski-indikaattoriyhteenveto on ohje tuotteen 
riskitasoon verrattuna muihin tuotteisiin. Se osoittaa, 
miten todennäköistä on, että tuote aiheuttaa rahallisia 
tappioita markkinoiden liikkeiden takia, tai siitä syystä, 
että emme pysty maksamaan sinulle.  
 
Olemme luokitelleet tämän tuotteen luokkaan 7 / 7, 
mikä on korkein riskiluokka. Tämä luokittelee tuotteen 
tulevan kehityksen mahdolliset tappiot erittäin korkealle 

riskitasolle. 
 

Ole tietoinen valuuttariskistä. Saat maksuja eri valuutassa, joten lopullinen tuottosi riippuu näiden kahden 
valuutan välisestä vaihtokurssista. Tätä riskiä ei oteta huomioon edellä esitetyssä indikaattorissa.  
 
Joissakin tilanteissa saatat joutua tekemään lisämaksuja tappioiden kattamiseksi. Kokonaistappiosi saattaa 
merkittävästi ylittää sijoittamasi summan.  
 
Voittoihisi ja tappioihisi vaikuttavat suoraan CDF:n taustalla olevien valuuttojen volatiliteetti ja likviditeetti. 
Hintojen muutokset voivat olla merkittäviä, ja niiden välissä voi olla 'aukkoja' niin, että hinnoittelu ei ole 
yhtenäistä. Kun käyt kauppaa viputuotteilla, niin nopeus, jolla voitot ja tappiot syntyvät, sekä niiden koko, 
voimistuvat. Saatamme sulkea kauppojasi automaattisesti, jos et ylläpidä vaadittua marginaalia.  
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Tämä tuote ei sisällä mitään suojaa tulevilta markkinoiden tapahtumilta. Voit menettää osan tai kaikki 
sijoituksestasi. Jos ei pystytä / me emme pysty maksamaan sinulle saataviasi, saatat menettää koko 
sijoituksen. Saatat kuitenkin hyötyä asiakkaiden suojausmenettelystä (ks. kohta 'mitä tapahtuu, jos emme 
pysty maksamaan sinulle'). Yllä esitetty indikaattori ei ota tätä suojausta huomioon.  
 
Tulosskenaariot  
 
Esimerkki, joka perustuu 100 UK 100 -sopimuksen ostamiseen 
Noteerattu hinta: 7 000 
Vipu: 100:1 
Nimellisarvo: 70 000 £ (10 x 7 000)  
Alustava marginaalivaatimus: 700,00 £ (nimellisarvo / 100)  
 

 Pitkä kauppa (pid. päivänsisäisesti) Lyhyt kauppa (pid. päivänsisäisesti) 

Tulosskenaario Skenaario  
Hinnan 
muutos 
(sisältäen 
spread) % 

Voitto / tappio Tulosskenaario Hinnan 
muutos 
(sisältäen 
spread) % 

Voitto / tappio 

Vaikea -5,0 % -3 500,00 £ Vaikea +5,0 % -3 500,00 £ 

Epäsuotuisa -1,5 % -1 050,00 £ Epäsuotuisa +1,5 % -1 050,00 £ 

Kohtalainen +0,5 % +350,00 £ Kohtalainen -0,5 % +350,00 £ 

Suotuisa +1,5 % +1 050,00 £ Suotuisa -1,5 % +1 050,00 £ 
 

Esitetyt skenaariot havainnollistavat, miten sijoituksesi voi tuottaa. Voit verrata niitä muiden tuotteiden 
skenaarioihin.  
 
Esitetyt skenaariot ovat arvioita tulevista tuotoista perustuen aiempiin havaintoihin siitä, miten tämän 
sijoituksen arvo vaihtelee, eivätkä ne ole tarkkoja tunnuslukuja. Sijoituksesi tuotto vaihtelee riippuen siitä, 
miten markkinat liikkuvat ja kuinka kauan positiota pidetään auki. Vaikea tilanne näyttää, mitä saatat saada 
takaisin äärimmäisissä markkinaolosuhteissa, eikä se ota huomioon tilannetta, jossa emme pysty 
maksamaan sinulle.  
 
Esitetyt luvut sisältävät kaikki varsinaisen tuotteen kustannukset, mutta ne eivät ehkä sisällä kaikkia 
kustannuksia, jotka joudut maksamaan neuvonantajallesi tai jälleenmyyjällesi.  
 
Luvut eivät ota huomioon henkilökohtaista verotustilannettasi, joka voi myös vaikuttaa saamaasi tuottoon. 
 

 
Mitä tapahtuu, jos Ava ei pysty maksamaan sinulle?  
Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että Ava ei pysty maksamaan sinulle, esimerkiksi 
maksukyvyttömyyden takia, voit menettää sijoituksesi arvon. Pidämme kuitenkin asiakkaiden varat erillään 
Avan varoista asiakkaiden varallisuusmääräysten (Client Asset Regulations) mukaisesti. Sinulla on tietty 
sijoittajien kompensaatiomallin ("ICS") antama suoja. Tämä tuote on luokiteltu sijoitustuotteeksi ICS:n 
mukaan, joten pätevät vaatimukset katetaan tappioiden ensimmäiseen 20 000 £ saakka. Lisätietoja 
kompensaatiojärjestelyistä on saatavana osoitteessa www.investorcompensation.ie. 
 

 

http://www.investorcompensation.ie/
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Mitkä ovat kustannukset?  
 
Taulukko kuvaa eri kustannukset, joita saattaa syntyä käytäessä kauppaa indeksi-CFD-sopimuksilla. 

Tämä taulukko esittää eri kustannusluokat ja niiden merkityksen 

Kertaluontoiset 
kustannukset 
avattaessa ja 
suljettaessa 

Spread Tämä on tarjoamiemme ostohinnan ja myyntihinnan ero. 

Jatkuvat 
kustannukset 

Yön yli korko Yön yli pidettäville kaupoille, joita ei suljeta päivien väliseksi ajaksi, 
veloitetaan tai maksetaan yön yli korko perustuen taustalla olevan 
perusvaluutan lainaamisen tai lainaksi antamisen korkoeroihin. Yön 
yli korkojen tarkat tiedot löytyvät täältä: Kaupankäynnin ehdot ja 
veloitukset 

Satunnaiset 
kustannukset 

Jälleenmyyjän 
palkkiot 

Saatamme jakaa kertaluonteisen maksun tai osan spreadeistamme, 
maksuistamme tai muista veloituksistamme toisen henkilön kanssa, 
sisältäen jälleenmyyjän, joka on esitellyt sinut tai tarjoaa sinulle 
käynnissä olevan palvelun. 
 

 

 
Kuinka kauan minun on pidettävä sitä, ja voinko nostaa rahani etuajassa?  
Indeksi-CFD:t on tarkoitettu lyhytaikaiseen kaupankäyntiin, joissakin tapauksissa päivän sisäisesti, eivätkä 
ne yleisesti sovi pitkäaikaissijoittamiseen. Indeksi-CFD:llä ei ole suositeltua tai vaadittua lyhyintä pitoaikaa. 
Vain toteutettavana tuotteena voit päättää sulkevasi positiosi milloin tahansa ilman lisämaksuja tai 
rangaistusmaksuja. 
 

 
Miten voin tehdä valituksen?  
Tehdäksesi valituksen, ota sähköpostilla yhteyttä Asiakastukitiimiin osoitteessa cs@avatrade.com. Pyrimme 
ratkaisemaan kaikki ongelmat kohtuullisessa ajassa. Jos et ole tyytyväinen Asiakaspalvelumme edustajan 
vastaukseen, tai et pysty selvittämään asiaa, voit viedä asian reklamaationa Reklamaatiotiimillemme 
kirjoittamalla meille osoitteeseen complaints@avatrade.com tai Ava Trade EU Limited Compliance 
Department, Five Lamps Place, Amiens Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2. Täydelliset 
Reklamaatiokäytänteemme, sisältäen tiedot Rahoitusasiamiehen palveluista, löytyvät täältä: 
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation 

 
Muuta asiaan liittyvää tietoa  
Tämä asiakirja on tiivistelmä indeksi-CFD-sopimusten avaintiedoista. Se on suunniteltu auttamaan sinua 
tekemään informoitu päätös ennen kuin käyt kauppaa. Tämä on vain tiivistelmä, eikä mitään tämän 
asiakirjan sisältöä pidä tulkita neuvoksi.  
 
Ennen kuin päätät, avaatko tilin tai käytkö kauppaa tuotteilla, me suosittelemme vahvasti, että muiden 
tietojen ohella luet täydelliset käyttöehtomme, sisältäen Täydelliset ehdot, Eturistiriitakäytänteet ja 
Toimeksiantojen toteutuskäytänteet. Nämä asiakirjat löytyvät täältä: http://www.avatrade.com/about-
avatrade/legal-documentation 
 

 

 

http://www.avatrade.com/trading-info/trading-conditions
http://www.avatrade.com/trading-info/trading-conditions
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
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Avaintietoasiakirja – Indeksien spread-vedonlyönti 

 

 
Tarkoitus  
Tämä asiakirja tarjoaa sinulle avaintietoja tästä sijoitustuotteesta. Se ei ole markkinointimateriaalia. 
Lainsäädäntö edellyttää näitä tietoja auttamaan sinua ymmärtämään tämän tuotteen luonteen, riskit, 
kustannukset, mahdolliset voitot ja tappiot, sekä auttamaan sinua vertaamaan sitä muihin tuotteisiin. 
 

 
Tuote  
Ava Trade EU Limited, joka käy kauppaa nimellä AvaTrade ("Ava", "me"), jonka on valtuuttanut ja jota valvoo 
Irlannin keskuspankki C53877, tarjoaa indeksien spread-vedonlyönnit. 
Saadaksesi lisätietoja katso www.avatrade.com tai ota meihin yhteyttä numerossa +353 1 901 0120 
 
Tämän avaintietoasiakirjan päiväys on 1.1.2018.  

 
Olet ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen, ja jota voi olla vaikea ymmärtää. 

 
Mikä tämä tuote on?  
 
Tyyppi 
Spread-vedonlyönti on sinun ja meidän välisemme sijoitussopimus, missä voitto tai tappio on sopimuksen 
avaamishinnan ja sulkemishinnan välinen erotus. Indeksi-spread-vedonlyöntisopimuksen hinta määritellään 
taustalla olevan indeksin hinnan perusteella (esim. US30, SPX500, UK100, AUS200, FRA40 tai GER30).  
 
Spread-vedonlyöntisopimukset on hinnoiteltu 1 GBP tai EUR per pisteen muutos taustalla olevan 
instrumentin hinnassa, riippumatta taustalla olevan instrumentin perusvaluutasta.  

http://www.avatrade.com/
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Mikään kauppa ei anna sinulle mitään oikeuksia taustalla oleviin indekseihin, sisältäen mitkään oikeudet 
toimituksiin, hankintoihin tai omistajuuteen.  
 
Eräs spread-vetojen tärkeimmistä ominaisuuksista on, että niillä käydään kauppaa marginaali- tai 
vipuperustaisesti. Tämä tarkoittaa, että sinun on sidottava marginaalina vain pieni osuus sopimuksen 
nimellisarvosta. Tämä kuitenkin tarkoittaa, että positiosi koko ja mahdolliset tuotot ja tappiot suurenevat 
suhteessa sijoitukseesi, aiheuttaen suuremman riskin. Se myös tarkoittaa, että voit menettää enemmän kuin 
sijoituksesi.  
 
Tavoitteet  
 
Spread-vedonlyönnin tavoite on mahdollistaa taustalla olevien instrumenttien hinnalla spekulointi vivun 
avulla. Voit käydä kauppaa tällä tuotteella joko ostamalla sopimuksia tai myymällä sopimuksia, riippuen siitä, 
arvioitko taustalla olevan indeksin hinnan nousevan vai laskevan. Ostaessasi sopimuksen odotat, että hinta 
nousee (menet pitkäksi), ja myydessäsi odotat, että hinta laskee (menet lyhyeksi). Taustalla olevan indeksin 
hinnanmuutokset synnyttävät nimellisiä voittoja ja tappioita tilillesi. Voit sulkea kauppasi milloin tahansa, ja 
voitto tai tappio realisoituu.  
 
Ei ole suositeltua pitoaikaa, koska jokaisen sijoittajan on määritettävä, mitä he pitävät oikeana perustuen 
omaan kaupankäyntistrategiaansa ja tavoitteisiinsa.  
 
Sinun on säilytettävä tililläsi riittävä marginaali, jotta kauppasi pysyvät auki. Tämä voi tarkoittaa sitä, että 
joudut sijoittamaan lisää hyvin lyhyellä aikavälillä, jos hinta liikkuu sinua vastaan. Jos et säilytä riittävää 
marginaalia, voimme sulkea kauppojasi yksipuolisesti.  
 
Tarkoitettu piensijoittaja  
 
Suosittelemme, että spread-vedonlyönnillä käyvät kauppaa vain asiakkaat, joilla on asiaan liittyvää, tarkkaa 
tietämystä ja kokemusta kaupankäynnistä vivutetuilla johdannaisilla. Tuotteet ovat luonteeltaan tyypillisesti 
lyhytaikaisia ja niissä on suuri tappion riski, laajuudeltaan suurempi kuin alkuperäinen sijoituksesi. 
Asiakkaiden on myös huolehdittava siitä, että heillä on riittävät taloudelliset resurssit kaupankäyntiin ja 
mahdollisten tappioiden kantamiseen. 
 

Mitkä ovat riskit, ja millaisen tuoton voin saada? 
 Riski-indikaattori 
 

Riski-indikaattoriyhteenveto on ohje tuotteen 
riskitasoon verrattuna muihin tuotteisiin. Se osoittaa, 
miten todennäköistä on, että tuote aiheuttaa rahallisia 
tappioita markkinoiden liikkeiden takia, tai siitä syystä, 
että emme pysty maksamaan sinulle.  
 
Olemme luokitelleet tämän tuotteen luokkaan 7 / 7, 
mikä on korkein riskiluokka. Tämä luokittelee tuotteen 
tulevan kehityksen mahdolliset tappiot erittäin korkealle 

riskitasolle. 
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Ole tietoinen valuuttariskistä. Saat maksuja eri valuutassa, joten lopullinen tuottosi riippuu näiden kahden 
valuutan välisestä vaihtokurssista. Tätä riskiä ei oteta huomioon edellä esitetyssä indikaattorissa.  
 
Joissakin tilanteissa saatat joutua tekemään lisämaksuja tappioiden kattamiseksi. Kokonaistappiosi saattaa 
merkittävästi ylittää sijoittamasi summan.  
 
Voittoihisi ja tappioihisi vaikuttavat suoraan spread-vedonlyönnin taustalla olevien valuuttojen volatiliteetti 
ja likviditeetti. Hintojen muutokset voivat olla merkittäviä, ja niiden välissä voi olla 'aukkoja' niin, että 
hinnoittelu ei ole yhtenäistä. Kun käyt kauppaa viputuotteilla, niin nopeus, jolla voitot ja tappiot syntyvät, 
sekä niiden koko, voimistuvat. Saatamme sulkea kauppojasi automaattisesti, jos et ylläpidä vaadittua 
marginaalia.  
 
Tämä tuote ei sisällä mitään suojaa tulevilta markkinoiden tapahtumilta. Voit menettää osan tai kaikki 
sijoituksestasi. Jos ei pystytä / me emme pysty maksamaan sinulle saataviasi, saatat menettää koko 
sijoituksen. Saatat kuitenkin hyötyä asiakkaiden suojausmenettelystä (ks. kohta 'mitä tapahtuu, jos emme 
pysty maksamaan sinulle'). Yllä esitetty indikaattori ei ota tätä suojausta huomioon.  
 
Tulosskenaariot  
 
Esimerkki, joka perustuu 10 UK 100 -sopimuksen ostamiseen 1 £ / piste 
 
Taustalla olevan erän hinta: 7 000,00 £ 
Vipu: 200:1  
Nimellisarvo:  70 000 £ (10 x 7 000)  
Alustava marginaalivaatimus: 700,00 £ (nimellisarvo / 100) 
 

  Pitkä kauppa (pid. päivänsisäisesti) Lyhyt kauppa (pid. päivänsisäisesti) 

Tulosskenaario Skenaario  
Hinnan 
muutos 
(sisältäen 
spread) % 

Voitto / tappio Tulosskenaario Hinnan 
muutos 
(sisältäen 
spread) % 

Voitto / tappio 

Vaikea -5,0 % -3,500 £ Vaikea +5,0 % -3,500 £ 

Epäsuotuisa -1,5 % -1 050,00 £ Epäsuotuisa +1,5 % -1 050,00 £ 

Kohtalainen +0,5 % +350 £ Kohtalainen -0,5 % +350 £ 

Suotuisa +1,5 % +1 050 £ Suotuisa -1,5 % +1 050 £ 
 

Esitetyt skenaariot havainnollistavat, miten sijoituksesi voi tuottaa. Voit verrata niitä muiden tuotteiden 
skenaarioihin.  
 
Esitetyt skenaariot ovat arvioita tulevista tuotoista perustuen aiempiin havaintoihin siitä, miten tämän 
sijoituksen arvo vaihtelee, eivätkä ne ole tarkkoja tunnuslukuja. Sijoituksesi tuotto vaihtelee riippuen siitä, 
miten markkinat liikkuvat ja kuinka kauan positiota pidetään auki. Vaikea tilanne näyttää, mitä saatat saada 
takaisin äärimmäisissä markkinaolosuhteissa, eikä se ota huomioon tilannetta, jossa emme pysty 
maksamaan sinulle.  
 
Esitetyt luvut sisältävät kaikki varsinaisen tuotteen kustannukset, mutta ne eivät ehkä sisällä kaikkia 
kustannuksia, jotka joudut maksamaan neuvonantajallesi tai jälleenmyyjällesi.  
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Luvut eivät ota huomioon henkilökohtaista verotustilannettasi, joka voi myös vaikuttaa saamaasi tuottoon. 
 

 
Mitä tapahtuu, jos Ava ei pysty maksamaan sinulle?  
Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että Ava ei pysty maksamaan sinulle, esimerkiksi 
maksukyvyttömyyden takia, voit menettää sijoituksesi arvon. Pidämme kuitenkin asiakkaiden varat erillään 
Avan varoista asiakkaiden varallisuusmääräysten (Client Asset Regulations) mukaisesti. Sinulla on tietty 
sijoittajien kompensaatiomallin ("ICS") antama suoja. Tämä tuote on luokiteltu sijoitustuotteeksi ICS:n 
mukaan, joten pätevät vaatimukset katetaan tappioiden ensimmäiseen 20 000 £ saakka. Lisätietoja 
kompensaatiojärjestelyistä on saatavana osoitteessa www.investorcompensation.ie. 
 

 
Mitkä ovat kustannukset?  
 
Taulukko kuvaa eri kustannukset, joita saattaa syntyä käytäessä kauppaa indeksi-spread-
vedonlyöntisopimuksilla. 
 

Tämä taulukko esittää eri kustannusluokat ja niiden merkityksen 

Kertaluontoiset 
kustannukset 
avattaessa ja 
suljettaessa 

Spread Tämä on tarjoamiemme ostohinnan ja myyntihinnan ero. 

Jatkuvat 
kustannukset 

Yön yli korko Yön yli pidettäville kaupoille, joita ei suljeta päivien väliseksi ajaksi, 
veloitetaan tai maksetaan yön yli korko perustuen taustalla olevan 
perusvaluutan lainaamisen tai lainaksi antamisen korkoeroihin. Yön 
yli korkojen tarkat tiedot löytyvät täältä: Kaupankäynnin ehdot ja 
veloitukset 

Satunnaiset 
kustannukset 

Jälleenmyyjän 
palkkiot 

Saatamme jakaa kertaluonteisen maksun tai osan spreadeistamme, 
maksuistamme tai muista veloituksistamme toisen henkilön kanssa, 
sisältäen jälleenmyyjän, joka on esitellyt sinut tai tarjoaa sinulle 
käynnissä olevan palvelun. 
 

 

 
Kuinka kauan minun on pidettävä sitä, ja voinko nostaa rahani etuajassa?  
Indeksi-spread-vedonlyönti on tarkoitettu lyhytaikaiseen kaupankäyntiin, joissakin tapauksissa päivän 
sisäisesti, eivätkä ne yleisesti sovi pitkäaikaissijoittamiseen. Indeksi-spread-vedonlyönnillä ei ole 
suositeltua tai vaadittua lyhyintä pitoaikaa. Vain toteutettavana tuotteena voit päättää sulkevasi positiosi 
milloin tahansa ilman lisämaksuja tai rangaistusmaksuja. 
 

 
Miten voin tehdä valituksen?  
Tehdäksesi valituksen, ota sähköpostilla yhteyttä Asiakastukitiimiin osoitteessa cs@avatrade.com. Pyrimme 
ratkaisemaan kaikki ongelmat kohtuullisessa ajassa. Jos et ole tyytyväinen Asiakaspalvelumme edustajan 
vastaukseen, tai et pysty selvittämään asiaa, voit viedä asian reklamaationa Reklamaatiotiimillemme 
kirjoittamalla meille osoitteeseen complaints@avatrade.com tai Ava Trade EU Limited Compliance 
Department, Five Lamps Place, Amiens Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2. Täydelliset 
Reklamaatiokäytänteemme, sisältäen tiedot Rahoitusasiamiehen palveluista, löytyvät täältä: 
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation 

http://www.investorcompensation.ie/
http://www.avatrade.com/trading-info/trading-conditions
http://www.avatrade.com/trading-info/trading-conditions
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
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Muuta asiaan liittyvää tietoa  
Tämä asiakirja on tiivistelmä indeksi-spread-vedonlyönnin avaintiedoista. Se on suunniteltu auttamaan 
sinua tekemään informoitu päätös ennen kuin käyt kauppaa. Tämä on vain tiivistelmä, eikä mitään tämän 
asiakirjan sisältöä pidä tulkita neuvoksi.  
 
Ennen kuin päätät, avaatko tilin tai käytkö kauppaa tuotteilla, me suosittelemme vahvasti, että muiden 
tietojen ohella luet täydelliset käyttöehtomme, sisältäen Täydelliset ehdot, Eturistiriitakäytänteet ja 
Toimeksiantojen toteutuskäytänteet. Nämä asiakirjat löytyvät täältä: http://www.avatrade.com/about-
avatrade/legal-documentation 
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