MiFID – Ενημέρωση για Προμήθειες/Έξοδα Συναλλαγών επί
Προθεσμιακής Πράξης Μετατροπής Συναλλάγματος (FX Forward)
Στο παρόν έγγραφο καταγράφονται οι προμήθειες και τα έξοδα που αφορούν τη συγκεκριμένη
συναλλαγή/επενδυτική υπηρεσία. Τα κόστη που απεικονίζονται βασίζονται σε ενδεικτικό παράδειγμα, με
συγκεκριμένες παραδοχές, οι οποίες ενδεχομένως να αποκλίνουν από την πραγματική σας επένδυση. Δεν
αποτελεί προωθητικό υλικό ή διαφημιστικό υλικό. Η υποχρέωση ενημέρωσης πηγάζει από τη νομοθεσία και δη,
επί του παρόντος, ειδικότερα από το Άρθρο 24 Παρ. 4 του Νόμου 4514/2018 (MiFID II) και το Άρθρο 50 του Κατ’
Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν. Σας
συμβουλεύουμε να τη διαβάσετε προτού προβείτε στη συγκεκριμένη συναλλαγή ή επενδυτική υπηρεσία.

Ανάλυση Προμηθειών/Εξόδων
Η παρακάτω ανάλυση των επιβαρύνσεων βασίζεται σε ενδεικτικό παράδειγμα, για το οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί οι
εξής παραδοχές:
 Προμήθειες και έξοδα που αφορούν σε Συμφωνία Πώλησης από τον πελάτη Ευρώ έναντι Αγοράς Δολαρίων
Αμερικής με μελλοντική ημερομηνία διακανονισμού (Προθεσμιακή Πράξη Συναλλάγματος ή FX Forward EUR/USD)
 Αρχικό Ποσό Συναλλαγής: 10.000 Ευρώ
 Ισοτιμία μετατροπής EURUSD: 1,1940

Διάρκεια Συναλλαγής: 1 έτος
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€ 50

Σωρευτική Επίδραση Προμηθειών/Εξόδων στην Απόδοση
Το ποσοστό της προμήθειας θα έχει επίδραση στην τελική ισοτιμία μετατροπής και επομένως και στο ποσό των
Δολαρίων που θα λάβει κατά την ημερομηνία λήξης ο πελάτης. Στο παράδειγμα δεν έχει υπολογιστεί τυχόν κόστος
πρόωρης λήξης. Παρουσιάζεται πώς διαμορφώνεται το τελικό ποσό Δολαρίων στο παραπάνω παράδειγμα μετά την
επίδραση της προμήθειας επί της ισοτιμίας μετατροπής EURUSD.

Αρχικό Ποσό Συναλλαγής
Ισοτιμία Μετατροπής EURUSD

1,2000

Επιβαρύνσεις επί της ισοτιμίας μετατροπής EURUSD

0,50%

Ισοτιμία μετατροπής EURUSD μετά τις επιβαρύνσεις

1,1940

Ποσό Δολαρίων που λαμβάνει ο πελάτης χωρίς επιβαρύνσεις

$12.000,00

Ποσό Δολαρίων που λαμβάνει ο πελάτης μετά τις επιβαρύνσεις

$11.940,00

Ποσό προμήθειας σε Δολάρια

$60

Ισόποσο προμήθειας σε Ευρώ

€50

Σωρευτική Επίδραση Επιβαρύνσεων στην Ισοτιμία Μετατροπής

205631/ 30.1.2018

€10.000,00

0,50%

