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Dla kogo przygotowaliśmy usługę?
Oczekiwana stopa zwrotu

Akceptacja ryzyka/zmienności

Usługa przeznaczona jest dla osób, które oczekują
ponadprzeciętnych zysków z własnych inwestycji
i jednocześnie akceptują wysokie ryzyko związane
z inwestowaniem na rynku FX i CFD.

Inwestor jest świadomy i akceptuje fakt dużej
zmienności portfela, w tym możliwości istotnych
spadków wartości zainwestowanego kapitału lub
jego utraty.

Płynność

Lokalizacja

Przedmiotem usługi EFIX Global są tylko i wyłącznie
duże, płynne rynki, gdzie wysoka płynność pozwala na
sprawne wejście i wyjście z inwestycji. Tym samym
całe środki Inwestora są w praktyce dostępne w ciągu
2-4 dni roboczych.

Niewątpliwą zaletą naszego rozwiązania jest jego
oparcie o globalne rynki, ale co równie istotne,
możliwość zarabiania zarówno w czasie wzrostów
jak i spadków. Tym samym otrzymujemy produkt
uniwersalny na każde czasy.

Dlaczego warto?
Nasza usługa przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, które nie mają czasu śledzić sytuacji na globalnych
rynkach finansowych, a jednocześnie nie chcą przeoczyć nadarzających się na nich okazji inwestycyjnych. Nasze
rekomendacje, z racji ich krótkoterminowego charakteru oraz możliwości wykorzystania krótkiej sprzedaży
(zarabiania na spadku cen), mogą stanowić dobre uzupełnienie posiadanego przez Klienta portfela inwestycyjnego.
Co ważne, skuteczność naszych rekomendacji nie jest powiązana z koniunkturalnymi z natury rynkami kapitałowymi,
a to oznacza, że naszym celem jest dostarczanie skutecznych rozwiązań inwestycyjnych w każdych warunkach
rynkowych.

Charakterystyka usługi
EFIX Global, to rozwiązanie inwestycyjne oferowane w ramach usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz
finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym, która świadczona jest przez EFIX Dom Maklerski
S.A. (dalej „Dom Maklerski”), po zawarciu z Klientem stosownej umowy. W ramach omawianej usługi Dom Maklerski
dostarcza Inwestorowi przygotowane przez zespół doświadczonych analityków krótkie rekomendacje, którymi objęte
są instrumenty z rynków globalnych, czyli rynku kapitałowego, walutowego i towarowego. Każda rekomendacja ma
zdefiniowaną cenę otwarcia pozycji (cena kupna lub sprzedaży) oraz poziom zlecenia obronnego, co pozwala określić
hipotetyczne ryzyko początkowe transakcji. Inwestor otrzymuje rekomendację w sposób elektroniczny w jednym
lub wielu dostępnych kanałach dystrybucji (SMS-y, e-maile, serwisy internetowe, własne lub zewnętrzne aplikacje)
dostępnych w Domu Maklerskim. Nasi analitycy nadzorują każdą swoją rekomendację (aktualizacja rekomendacji)
od momentu jej wydania do momentu zamknięcia pozycji lub anulowania rekomendacji. Aktualizacja rekomendacji
zazwyczaj polega na przesunięciu zleceń stop loss zgodnie z kierunkiem otwartej pozycji. Wszelkie aktualizacje
przesyłane są identycznymi, co bazowa rekomendacja, kanałami dystrybucji.
Inwestor może skorzystać z dostarczanych okazji inwestycyjnych (rekomendacji) składając odpowiednie zlecenia
samodzielnie lub też zastosować rozwiązania technologiczne, które automatyzują proces składania zlecenia, czy
też jego modyfikację. Korzystanie z rozwiązań dostarczających informacje o rekomendacjach jak i korzystanie z
rozwiązań automatyzujących proces składania zleceń może wiązać się z koniecznością ponoszenia przez Inwestora
dodatkowych opłat. Informacje o tych opłatach znajdują się w Tabeli opłat i prowizji. EFIX Global nie uwzględnia
indywidualnej sytuacji Klienta i nie jest usługą doradztwa inwestycyjnego.
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Jak tworzymy rekomendacje?
Nasi analitycy tworząc rekomendacje wykorzystują swoje wieloletnie doświadczenie inwestycyjne, posługując się
kombinacją analizy technicznej i fundamentalnej. W aspekcie technicznym rekomendacje są oparte na połączeniu
kilku narzędzi (klasyczne formacje, układy świecowe, Price Action, analiza kilku interwałów). Z kolei w zakresie
fundamentów monitorowane są sytuacje, które na danym instrumencie mogą spowodować ponadprzeciętną
zmienność, czy też oczekiwany przez analityków kierunek ruchu.

Jak skorzystać z usługi?
Należy posiadać rachunek inwestycyjny u Brokera, dla którego Dom Maklerski świadczy usługę przyjmowania
i przekazywania zleceń oraz podpisać z Domem Maklerskim umowę o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego,
sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym. Minimalne
aktywa Inwestora, który chce skorzystać z usługi wynoszą 10.000 zł (lub równowartości tej kwoty w innej walucie).

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt.
Departament Doradztwa Inwestycyjnego
EFIX Dom Maklerski S.A
ul. Towarowa 35
61-896 Poznań

e-mail: biuro@efixdm.pl
tel: +48 514 985 088
www.efixdm.pl

