Sygnały FX & CFD EFIX DM
Dane podstawowe

Profil inwestora
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. Forma świadczenia
przez EFIX DM usługi wymusza na Inwestorze jego
udział w procesie dokonywania transakcji, dlatego
kierowana jest ona do osób pragnących aktywnie
uczestniczyć w procesie inwestowania.

Charakterystyka usługi
Sygnały są częścią usługi doradztwa inwestycyjnego,
która świadczona jest przez EFIX Dom Maklerski
S.A. po podpisaniu z Klientem stosownej umowy.
W momencie wejścia umowy w życie, Inwestor
otrzymuje możliwość korzystania z pełnego zakresu
usługi w tym w szczególności dostęp do platformy
doradztwa EFIX Explorer. Częścią tej platformy są
„Sygnały”. Sygnały transakcyjne Inwestor otrzymuje za
pomocą urządzeń mobilnych w formie SMS (Poziomy:
cena zlecenia, cena TP, cena SL) oraz poprzez platformę
doradztwa inwestycyjnego EFIX Explorer, w której to
można zapoznać się z pełną wersją sygnału (wykres
oraz uzasadnienie).

Początek usługi

01.03.2017 r.

Analitycy świadczący
usługę

Tomasz Gessner,
Olaf Kowalski

Minimalne saldo rachunku

10 000 PLN

Rynki będące w
zainteresowaniu
analityków

rynek walutowy
rynek indeksów
rynek towarowy

Sposób zawierania
transakcji przez klienta

Intuicyjna mobilna aplikacja
Click Trade
Platforma Exeria
Platforma Advantage WEB
Platforma ATPro
CityIndex (notowania
instrumentów tego brokera
wykorzystywane są do
generowania sygnałów)

Broker u którego
wykonywane są
transakcje*

Linia kapitału (w okresie 01.03.2017-28.02.2018r.)

Hipotetyczny przebieg wyników (krzywa kapitału) możliwych do osiągnięcia na podstawie wszystkich sygnałów wygenerowanych przez Departament Doradztwa Inwestycyjnego, w okresie 01.03.2017r. do 28.02.2018r. w
zależności od przyjętego przez Inwestora ryzyka. Dla uproszczenia przyjęto kwotę początkową inwestycji na poziomie 10 000 PLN. W obliczeniach uwzględniono spready, jednak nie zostały uwzględnione możliwe poślizgi
cenowe oraz punkty swapowe. Wyliczenia zostały dokonane na podstawie wyników wszystkich sygnałów przeliczonych na PLN według kursów średnich z tabel NBP ogłoszonych ostatniego dnia każdego miesiąca. Na
realną wysokość wyniku wpływ mogą mieć różnice kursowe i kurs waluty z dnia realizacji transakcji, na danej platformie transakcyjnej.

Wyniki narastająco na dzień 28.02.2018r.
Wynik dla ryzyka:
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0,1 lota w każdej transakcji**
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Przedstawione wyniki zostały osiągnięta w ramach usługi „Sygnały” od 1 marca 2017r. do 28 lutego 2018r. Informacje o stopach zwrotu (dla zdefiniowanego przez Klienta ryzyka) z danego instrumentu lub usługi
uzyskane w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia tak obecnie, jak i w przyszłości, dlatego też nie powinny być one traktowane jako zapowiedź osiągnięcia takich wyników. Dom Maklerski wyjaśnia,
iż inwestowanie środków w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Przedstawione informacje
upowszechniane są w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez EFIX Dom Maklerski S.A. Wyliczenia zostały dokonane na podstawie wyników wszystkich sygnałów przeliczonych na PLN według kursów
średnich z tabel NBP ogłoszonych ostatniego dnia każdego miesiąca.

*Wymóg konieczny ze względu na różne notowania u różnych brokerów
**Przy założeniu początkowego kapitału na poziomie 10 000 PLN.

Sygnały FX & CFD EFIX DM
Czym są sygnały?
To gotowe idee transakcyjne, przygotowywane przez analityków Departamentu Doradztwa EFIX DM. W „Sygnale”
nasi analitycy określają instrument finansowy, kierunek transakcji (pozycja długa / krótka), poziom otwarcia pozycji,
sposób zawarcia transakcji (zlecenie oczekujące lub po cenie rynkowej), poziom realizacji zysku (Take Profit) oraz
zabezpieczenia pozycji (Stop Loss). Inwestor otrzymuje sygnał za pomocą wiadomości SMS oraz równocześnie za
pomocą aplikacji mobilnej. Dla wygody, sygnał jest prezentowany w obudowie specjalnego, przygotowanego przez
EFIX DM kalkulatora, który bardzo szybko pozwala dostosować wielkość transakcji do akceptowanego przez Inwestora
ryzyka oraz przeznaczonych przez niego na daną inwestycję środków. Oprócz sygnałów początkowych nasi analitycy
przesyłają identycznymi kanałami ich aktualizacje, które mogą polegać na anulowaniu sygnału w przypadku zmiany
obrazu danego instrumentu lub też na przesunięciu zleceń Stop Loss lub Take Profit.

Jak tworzymy sygnały?
Nasi analitycy tworzą poszczególne sygnały w oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie inwestycyjne, posługując
się kombinacją analizy technicznej i fundamentalnej. W aspekcie technicznym sygnały 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.

Dlaczego warto?
Usługa sygnałów przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, które nie mają czasu śledzić sytuacji na rynkach, a
jednocześnie nie chcą przegapić nadarzających się na okazji inwestycyjnych. Sygnały z racji ich krótkoterminowego
charakteru oraz możliwości wykorzystania krótkiej sprzedaży (zarabiania na spadku cen) mogą stanowić dobre
uzupełnienie posiadanego przez Klienta portfela inwestycyjnego.

Jak skorzystać z usługi i ile ona kosztuje?
Należy posiadać rachunek inwestycyjny u Brokera, dla którego EFIX DM świadczy usługę Przyjmowania i przekazywania
zleceń oraz podpisać z Domem Maklerskim Umowę o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego w zakresie
Forex /CFD. Usługa Doradztwa jest bezpłatna. Minimalne saldo niezbędne do realizacji usługi wynosi 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

Opisana w niniejszym dokumencie usługa sygnałów dla rynku FX i CFD jest częścią usługi Doradztwa Inwestycyjnego dla rynku FX i CFD, świadczonej przez EFIX Dom Maklerski S.A. Szczegółowe informacja
odnośnie usługi, Departamentu Doradztwa Inwestycyjnego jak i domu maklerskiego można znaleźć na stronie www.efixdm.pl lub w siedziebie firmy EFIX Dom Maklerski S.A., pod adresem ul. Towarowa 35, 61-896
Poznań. Dane kontaktowe: tel./fax (61) 679-44-44 , biuro@efixdm.pl.

