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КАКВИ СА РИСКОВЕТЕ И КАКВА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ МОГА ДА ОЧАКВАМ? 

 

 

по-нисък риск                                                  по-висок риск

Показателят за риск за този продукт предполага, 
     че няма да можете да купите или продадете                
                               Вашия ДЗР на желаната от Вас цена, поради 
                               изключителната пазарна динамика на базовия 
      актив, или може да Ви се наложи да купите или 
продадете Вашия ДЗР на цена, която може в значителна степен 
да повлияе на възвръщаемостта на Вашата инвестиция. 



ДЗР (период на държане 1 ден) 

Цена на отваряне (Р) 1.2260 

Обем изтъргувани лотове 
(1 лот = 100,000) (L) 

 
1 

Изискуем маржин % (M)  1% 

Изискуем маржин в пари 
(MR = L * M) 

 
1,000 EUR 

Номинална стойност на ДЗР 
(N = MR / M) 

 
100,000 EUR 



Възможни 
сценарии/ 
дълга позиция 

Цена 
на 
затва-
ряне 

Промя-
на на 
цената 

Печалба/
загуба 

Възможни 
сценарии/ къса 
позиция 

Цена 
на 
затва-
ряне 

Промя- 
на на 
цената 

Печалба/
загуба 

Оптимистичен 1.2567 2.5% 
3,065 
USD 

Оптимистичен 1.1954 -2.5% 
3,065 
USD 

Умерен 1.2456 1.6% 
1,962 

USD 
Умерен 1.2064 -1.6% 

1,962 
USD 

Песимистичен 1.1954 -2.5% 
-3,065 

USD 
Песимистичен 1.2567 2.5% 

-3,065 
USD 

Кризисен 1.1279 -8% 
-9,808 

USD 
Кризисен 1.3241 8% 

-9,808 
USD 

КАКВО СТАВА, АКО ЕВРО-ФИНАНС АД НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА МИ ИЗПЛАТИ 
ДЪЛЖИМАТА СУМА?  
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КАКВИ СА РАЗХОДИТЕ? 

В таблицата са представени различните категории разходи, свързани с 
продукта 

Спред Разликата между цената „купува“ и цената „продава“ се 
нарича спред. Вие  правите този разход всеки път, когато 
отваряте и затваряте позиция по ДЗР. 

Превалутиране Всички разплащания по Вашата сметка, в т.ч. печалби, загуби 
и ежедневни разходи за поддържане на отворени позиции, 
деноминирани във валути, различни от базовата валута на 
сметката Ви, ще бъдат превалутирани в базовата валута на 
Вашата сметка по текущия обменен курс на ЕВРО-ФИНАНС 
АД. 

Ежедневни разходи 
за поддържане на 
отворени позиции 

Включват разходите за овърнайт финансиране на отворените 
към края на всеки ден позиции, които могат да бъдат както 
положителни, така и отрицателни, в зависимост от 
преобладаващите пазарни условия и лихви. 

КОЛКО ДЪЛГО СЛЕДВА ДА ДЪРЖА ПАРИТЕ СИ И МОГА ЛИ ДА ГИ ИЗТЕГЛЯ ПО-РАНО?  

КАК МОГА ДА ПОДАМ  ЖАЛБА? 

compliance@eurofinance.bq

https://www.eurofinance.bg/formi-i-
deklaracii/

delovodstvo@fsc.bg
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ДРУГА ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ 

https://www.eurofinance.bg/services/cfds/currency-trading-forex/

https://www.eurofinance.bg/services/cfds/currency-trading-forex/
https://www.eurofinance.bg/services/cfds/currency-trading-forex/
https://www.eurofinance.bg/services/cfds/currency-trading-forex/
https://www.eurofinance.bg/services/cfds/currency-trading-forex/
https://www.eurofinance.bg/services/cfds/currency-trading-forex/
https://www.eurofinance.bg/services/cfds/currency-trading-forex/
https://www.eurofinance.bg/services/cfds/currency-trading-forex/
https://www.eurofinance.bg/services/cfds/currency-trading-forex/
https://www.eurofinance.bg/services/cfds/currency-trading-forex/
https://www.eurofinance.bg/services/cfds/currency-trading-forex/
https://www.eurofinance.bg/services/cfds/currency-trading-forex/

