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This document is provided by FIDELIS WEALTH MANAGEMENT LLC,  a company registered in 

Georgia, duly licensed to act as a Broker and Asset Manager by the Financial Authority NBG 

(National Bank of Georgia) with licensed  number 154. 

This Notice provides you with information about the nature and risk of certain investment types and 

trading strategies and the potential for risk and loss that arises in respect of trading on the financial 

markets. It does not explain all the risks or how the risks relate to your personal circumstances. 

Please note in particular that Rolling Spot Forex (“FX”), Contracts for Differences (CFDs) and 

Futures and Options are all leveraged products. 

They are high risk and it is difficult for the majority of retail investors to understand the risks 

involved. 

For most retail investors they are not appropriate. 

 

THE INSTRUMENTS WE OFFER 

We provide the opportunity for investment and dealing in a wide range of instruments, including: 

 

on commodities, on futures (“CFDs”); 

 futures and options on oil and metals, on other commodities (including agricultural, softs and 

metals) energy, financials, interest rates, and indices (“Futures and Options”). 

By investing in or dealing in any of the above you are risking your capital and you may not get back 

as much as you originally invested. 

 

GENERAL 

Before deciding to invest in or deal in any investment you should ensure you understand the features 

of the markets in which you are dealing and all the risks to which they expose you. You should 

carefully consider its suitability for you in light of your investment objectives, level of experience 

and risk appetite. You should not invest money that you cannot afford to lose and if you have any 

questions you may wish to seek advice from an independent financial advisor. 

 

RISKS ATTACHING TO ALL INVESTMENTS 

It is not possible to explain or outline all the potential risks, but in considering the risks of a potential 

investment or transaction you might like to consider some or all of the following: 

they can be realised are variable. They can go down as well as up. Price movements depend upon a 

large number of factors such as world economic sentiment, interest rates and changes to them, 
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exchange rates and changes to them, changing commodity or other prices, company or country credit 

ratings, tax and regulatory changes, the passage of time, and, factors that are specific to the particular 

investment. 

There can be sharp price movements and changes of direction (the degree of which varies between 

instruments). This is particularly the case in reaction to news events. This obviously has a direct 

impact on the prospect of your profit and loss, and, can lead to apparently sudden losses 

reasonable price within a reasonable time period. 

duce potential profit 

you can make or increase the level of loss. Before you begin to trade, you should understand all 

commissions and other charges for which you will be liable. For example, commissions may be 

charged in the form of spreads, or, as a percentage of total contract value, or, might be levied by an 

exchange or clearing house and not simply as a percentage of your initial payment.  

transaction. You are solely responsible for your taxation affairs but should be aware that the taxation 

consequences of investments can be complex; that taxation bases, rates and levels and modes of 

calculation can change at any time. If in any doubt about the taxation implications of a particular 

investment or transaction you should seek your own legal advice. 

neither you nor we have control. 

y changes, sometimes introduced at short notice, can affect your 

profit or loss, trading rights or, liquidity. 

level to another. It can happen at any time, but occurs most frequently when the market closes at one 

level but reopens at another. This can cause unexpected losses. With leveraged trading it can result in 

a total loss of investment (or, more). 

r your positions. We do not do so on your 

behalf. You may need to act quickly to cut losses or reduce positions or take out new positions in 

order to manage your risks effectively. 

omplex and the prospect 

of registering a profit or a loss may be difficult to determine. 

liability nature of these investments can increase volatility and risk. You should not invest in such 

instruments unless you fully understand all the relevant risks and are comfortable with them. 

currency. In some cases the risks will be greater. The potential for profit or loss from transactions on 

foreign markets or in foreign denominated contracts will be affected by fluctuations in exchange 

rates. 

-readily realisable investments. We may arrange or enter into transactions in non-readily 

realisable investments. These are investments in which the market is limited or could become so. 

You may have difficulty selling such an investment at a reasonable price and, in some circumstances. 

It may be difficult to sell it at any price. Do not invest in such investments unless you have carefully 

thought about whether they are suitable for you. 
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trading system before you use it. If you undertake Transactions on an electronic trading system, you 

will be exposed to risks associated with the system including the failure of hardware and software. 

The result of any system failure may be that your order is not executed according to your 

instructions, or, is not executed at all or a failure of capability to keep you informed about your 

positions and fulfilment of the Margin requirements. 

 

CFDs and Futures and Options 

These all involved leveraged dealing and share a number of characteristics. 

dealing (also known as dealing on margin): When you enter into a contract you are 

required to pay or to have on deposit with us only a small proportion of the overall contract value. 

Your profits or losses are determined on the basis of the overall contract value, that is, on a leveraged 

or geared basis. If the market moves against you, or, margin requirements increase, you may be 

called upon to pay substantial additional margin at short notice to maintain the position (a “margin 

call”). 

 margin call: If you fail to meet a margin call within the time required (or, 

indicate that you are unlikely to do so) your position may be liquidated without further notice to you. 

This may be at a loss. You will be responsible for any resulting deficit. 

requirement set by the exchange or your position may be liquidated at a loss without further notice to 

you and you will be liable for any deficit in your account.. Even if a transaction is not margined, it 

may still carry an obligation to make further payments in certain circumstances over and above any 

amount paid when you entered the contract. 

-risk financial product, you should not risk any money that you 

cannot afford to lose, such as your retirement savings, medical and other emergency funds, funds set 

aside for education or home ownership or funds required to meet your living expenses. 

the underlying, how it is traded and what affects its 

price is required in order to understand its derivatives. t 

futures can result in large and immediate gains, it can also result in large and immediate losses. As 

with any financial product, there is no such thing as a "sure winner." 

your losses immediately. Unlike holdings in traditional securities, gains and losses in security futures 

are credited or debited to your account on a daily basis at a minimum. Because of daily market 

moves, your broker may require you to have or make additional funds available. 

you cannot hedge or liquidate your position, any existing losses may continue to mount. Even if you 

can hedge or liquidate your position, you may be forced to do so at a price that involves a large loss. 

FUTURES 

of the contract at a future date, or in some cases to settle the position with cash. 
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sk of loss in trading futures contracts can be substantial. You should, therefore, carefully 

consider whether such trading is suitable for you in light of your circumstances and financial 

resources. Placing contingent orders, such as "stop-loss" or "stop-limit" orders, will not necessarily 

limit your losses to the intended amounts, since market conditions on the exchange where the order is 

placed may make it impossible to execute such orders. 

mpossible to liquidate a position. 

This can occur, for example, when the market reaches a daily price fluctuation limit ("limit move"). 

payment can lead to large losses as well as gains. It also means that a relatively small movement can 

lead to a proportionately much larger movement in the value of your investment, and this can work 

against you as well as for you. 

ability, and you should be aware of the implications of 

this, in particular the margining requirements. You may sustain a total loss of the funds that you 

deposit with your broker to establish or maintain a position in the commodity futures market, and 

you may incur losses beyond these amounts. If the market moves against your position, you may be 

called upon by your broker to deposit a substantial amount of additional margin funds, on short 

notice, in order to maintain your position. If you do not provide the required funds within the time 

required by your broker, your position may be liquidated at a loss, and you will be liable for any 

resulting deficit in your account. 

safeguard 

funds or property deposited for your account. 

 

OPTIONS 

There are many different types of options with different characteristics subject to the following 

conditions. 

 if the price of the 

underlying asset moves against you, you can simply allow the option to lapse. The maximum loss is 

limited to the premium, plus any commission or other transaction charges. However, if you buy a call 

option on a futures contract and you later exercise the option, you will acquire the future. This will 

expose you to the risks described under 'futures'. 

options. You may be liable for margin to maintain your position and a loss may be sustained well in 

excess of the premium received. You will need to monitor your position closely. You may be 

required to deposit further margin at short notice or may be closed out without notice by your broker, 

By writing an option, you accept a legal obligation to purchase or sell the underlying asset if the 

option is exercised against you, however far the market price has moved away from the exercise 

price. If you already own the underlying asset which you have contracted to sell (when the options 

will be known as 'covered call options') the risk is reduced. If you do not own the underlying asset 

('uncovered call options') the risk can be unlimited. Only experienced persons should contemplate 

writing uncovered options, and then only after securing full details of the applicable conditions and 

potential risk exposure. 

rules write a particular type of option called a 'traditional option'. These may involve greater risk than 

other options. Two-way prices are not usually quoted and there is no access to a market via a Market 
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on which to close out an open position or to effect an equal and opposite transaction to reverse an 

open position. It may be difficult to assess its value or for the seller of such an option to manage his 

exposure to risk. 

premium on their option at the time they purchase it. In this situation you may subsequently be called 

upon to pay margin on the option up to the level of your premium. If you fail to do so as required, 

your position may be closed or liquidated in the same way as a futures position. 

 

OTHER RISKS 

Clearing house protections 

On many exchanges, the performance of a transaction by us (or of a third party with whom we are 

dealing on your behalf) is guaranteed by the exchange or clearing house. However, this guarantee is 

unlikely in most circumstances to cover you and may not protect you if your firm or another party 

defaults on its obligations to you. On request, we must explain any protection provided to you under 

the clearing guarantee applicable to any on-exchange derivatives in which you are dealing. For off-

exchange instruments it is usual for there to be no clearing house protections. 

 

PAST PERFORMANCE 

You should be aware that the price of the financial instruments that you are dealing with depends on 

fluctuations in the financial markets outside of our control and that past performance is no indicator 

of future performance. 

 

INSOLVENCY 

Our insolvency or default, or that of any other brokers involved with your transaction, may lead to 

positions being liquidated or closed out without your consent. 

 

DEALING IN SECURITIES WHICH MAY BE SUBJECT TO STABILISATION 

We, and/or our representatives, may from time to time carry out transactions on your behalf in 

securities subject to stabilisation. 

Stabilisation enables the market price of a security to be maintained artificially during the period 

when a new issue of securities is sold to the public. Stabilisation may affect not only the price of the 

new issue but also the price of other securities relating to it. The FSA allows stabilisation in order to 

help counter the fact that, when a new issue comes onto the market for the first time, the price can 

sometimes drop for a time before buyers are found. 

Stabilisation is being carried out by a ‘stabilisation manager’ (normally the firm chiefly responsible 

for bringing a new issue to market). As long as the stabilising manager follows a strict set of rules, he 

is entitled to buy back securities that were previously sold to investors or allotted to institutions, 

which have decided not to keep them. The effect of this may be to keep the price at a higher level 

than it would otherwise be during the period of stabilisation. 
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LISTED SECURITIES WHERE GEARING IS INVOLVED 

In relation to listed securities where gearing is involved, the gearing strategy used by the issuer may 

result in movements in the price of the securities being more volatile than the movements in the price 

of the underlying investments. Your investment may be subject to sudden and large falls in value and 

you may get back nothing at all if there is a sufficiently large fall in your investment. 

 

 

COLLATERAL 

If you deposit collateral as security with us, the way in which it will be treated will vary according to 

the type of transaction and where it is traded. There could be significant differences in the treatment 

of your collateral depending on where or how you are trading Deposited collateral may lose its 

identity as your property once dealings on your behalf are undertaken and even if your dealings 

should ultimately prove profitable, you may not get back the same assets which you deposited, and 

may have to accept payment in cash. You should ascertain from us how your collateral will be dealt 

with. 
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წინამდებარე დოკუმენტი შექმნილია საქართველოში რეგისტრირებული კომპანიის, შპს „ფიდელის 

ველს მენეჯმენტის“ მიერ,  რომელიც, ფინანსური ორგანოს სებ-ის (საქართველოს ეროვნული ბანკი) 

მიერ მინიჭებული შესაფერისი ლიცენზიის თანახმად, უფლებამოსილია წარმართოს საბროკერო და 

ქონების მართვის საქმიანობა სალიცენზიო ნომრით 154.  

წინამდებარე უწყება გაწვდით ინფორმაციას ინვესტიციის კონკრეტული ტიპებისა და სავაჭრო 

სტრატეგიების მახასიათებლების თუ მათთან დაკავშირებული რისკების თაობაზე, ასევე, იმ რისკებისა და 

დანაკარგების შესაძლებლობის შესახებ, რომელიც წარმოიშვება ფინანსურ ბაზრებზე  ვაჭრობასთან 

მიმართებით. მოცემული ტექსტი არ განმარტავს ყველა რისკს და არც იმას, თუ როგორ უკავშირდება 

ზემოხსენებული რისკები თქვენს პირად მდგომარეობას.  

გთხოვთ, განსაკუთრებულად გაამახვილოთ ყურადღება იმ ფაქტზე, რომ Rolling Spot Forex (“FX”), 

კონტრაქტი სხვაობაზე (CFD) და წინასწარი შესყიდვები და ოფციონები, ყველა წარმოადგენს ლევერაჟის 

პროდუქტს. 

ზემოხსენებული პროდუქტები მაღალი რისკიანობით ხასიათდება და საცალო ინვესტორების 

უმრავლესობისათვის რთულდება მათში შემავალი რისკების გააზრება.  

საცალო ინვესტორთა უმეტესობისათვის ისინი შეუფერებელია. 

 

ჩვენ მიერ შემოთავაზებული ინსტრუმენტები1 

ჩვენ ინვესტირების შესაძლებლობებს ვქმნით და მომხმარებელს ვთავაზობთ ინსტრუმენტების ფართო 

ნაირსახეობას, მათ შორის: 

წილები (“სააქციო / საკუთარი კაპიტალი”) და ობლიგაციები (ბონები); 

წილებთან, ობლიგაციებთან და სხვა ფასიან ქაღალდებთან, ინდექსებთან, საქონელგაცვლით 

ვაჭრობის თანხებსა თუ წინასწარ შესყიდვებთან დაკავშირებული ფასთა სხვაობის ხელშეკრულებები 

(“CFD-ები”); 

 ნავთობისა და ლითონის, ასევე, სხვა ქონების (სასოფლო-სამეურნეო, არაწიაღისეული საქონელი და 

ლითონები), საწვავის (ენერგიის), ფინანსური ორგანიზაციის წილების, საპროცენტო განაკვეთებისა და 

ინდექსების წინასწარი შესყიდვის კონტრაქტები და ოფციონები (“Futures and Options”). 

ზემოთ ჩამოთვლილთაგან ნებისმიერში ინვესტირების ან ნებისმიერი მათგანით ვაჭრობის შემთხვევაში 

თქვენ რისკავთ თქვენს კაპიტალს და შესაძლოა ამონაგები იმდენი არ იყოს, რამდენიც დააბანდეთ 

(რამდენიც იყო საწყისი ინვესტიცია).  

ზოგადი მიმოხილვა 

სანამ რომელიმე ინვესტიციით ვაჭრობას ან მასში დაბანდებას გადაწყვეტთ, უნდა დარწმუნდეთ, რომ 

კარგად გესმით იმ ბაზრების მახასიათებლები, რომლებშიც საქმიანობას / ვაჭრობას აპირებთ, ასევე, 

                                                           
1 დოკუმენტში ინგლისურ ენაზე დიდი ასოთი დაწყებული სიტყვები ქართულ ასლში აღინიშნება Italic ფონტით, ხოლო სრულად 

დიდი ასოებით დაწერილი _ გახაზულია (მთარგმნ.) 
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უნდა გესმოდეთ ყველა რისკი, რომელთა წინაშეც შეიძლება დაგაყენოთ ამ ბაზრებმა. დეტალურად 

უნდა განიხილოთ, რამდენად  შესაფერისია ისინი თქვენთვის თქვენი საინვესტიციო მიზნებიდან, 

გამოცდილების დონისა და რისკის მიმღებლობიდან / მადიდან გამომდინარე. არ უნდა დააბანდოთ ის 

თანხა, რომლის დაკარგვაც თქვენს შესაძლებლობებს აღემატება და ნებისმიერი კითხვის შემთხვევაში, 

შესაძლებელია რჩევისათვის მიაკითხოთ დამოუკიდებელ ფინანსურ მრჩეველს. 

 

ზოგადად ინვესტიციასთან დაკავშირებული რისკი 

შეუძლებელია ყველა პოტენციური რისკის განმარტება ან აღწერა, მაგრამ, პოტენციური ინვესტიციის ან 

ტრანზაქციის რისკების გათვალისწინებით, შეიძლება მოისურვოთ ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან 

რამდენიმეს ან ყველას გათვალისწინება:  

არამდგრადობა. ინვესტიციების ღირებულება, მათგან მიღებული შემოსავალი და მათი რეალიზაციის 

შედეგად მისაღები თანხის რაოდენობა ცვალებადია. ერთნაირად შესაძლებელია ღირებულების 

შემცირებაც და ზრდაც. ფასის აწევ-დაწევა დამოკიდებულია მთელ რიგ ფაქტორებზე, როგორიცაა, 

მაგალითად, მსოფლიო ეკონომიკური განწყობა, საპროცენტო განაკვეთები და მათი ცვლილება, 

ვალუტის კურსები და მათი ცვლილება, ქონების ან სხვა ფასების ცვალებადობა, კომპანიებისა თუ 

ქვეყნების საკრედიტო რეიტინგები, გადასახადები /მოსაკრებლები და რეგულაციური გადასახადები, 

დროის გასვლა და, ასევე, კონკრეტულ ინვესტიციაზე მოქმედი სპეციფიკური ფაქტორები.  

შესაძლებელია, ასევე, ფასების მკვეთრი აწევ-დაწევა და მიმართულების ცვლა (რომლის ხარისხი 

სხვაობს ინსტრუმენტების მიხედვით). ეს უკანასკნელი განსაკუთრებით მოსალოდნელია, ახალ ამბებზე / 

სიახლეებზე რეაგირების სახით. ამას, ცხადია, პირდაპირი გავლენა აქვს მოგებასთან თუ წაგებასთან 

დაკავშირებულ თქვენს პერსპექტივებზე და აშკარად შეუძლია უეცარი ზარალი გამოიწვიოს.   

ლიკვიდურობა: ზოგიერთი ინვესტიცია არალიკვიდურია და შესაძლებელია ვერ მოხერხდეს მათი 

გაყიდვა (ან ყიდვა) გონივრული ფასისა და გონივრული ვადის ფარგლებში.  

საკომისიოები და მოსაკრებლები: თავად ჩვენ მიერ ან მესამე მხარეების მიერ დაკისრებული 

გადასახადები შეამცირებს თქვენ მიერ მიღებულ პოტენციურ მოგებას ან გაზრდის დანაკარგის დონეს. 

სანამ ვაჭრობას წამოიწყებთ, უნდა გაიაზროთ ყველა ის საკომისიო და გადასახადი, რომელთა 

გადახდის ვალდებულებაც დაგეკისრებათ. მაგალითად, საკომისიოები შეიძლება დაგეკისროთ 

სპრედის, ან ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების გარკვეული პროცენტის ან სავალუტო თუ 

საბანკო ანგარიშსწორების პალატის მიერ დაწესებული ბეგარის / სავალო ვალდებულების სახით და 

არა როგორც მხოლოდ და მხოლოდ გარკვეული პროცენტული წილი თქვენ მიერ განხორციელებული 

საწყისი დაბანდებიდან / გადახდიდან.   

გადასახადი: ჩვენ კონსულტაციას არ ვაწარმოებთ გადასახადების დადებით და უარყოფით 

მხარეებთან, ტრანზაქციის შედეგებთან ან კონკრეტული ტიპის ტრანზაქციებთან დაკავშირებით. თქვენ 

თავად ხართ პასუხისმგებელი გადასახადებთან დაკავშირებულ საკუთარ საქმეებზე, მაგრამ უნდა 

აცნობიერებდეთ, რომ ინვესტიციებთან მიმართებით გადასახადების დაკისრების შედეგები შეიძლება 

საკმაოდ რთული / მრავალმხრივი იყოს; საგადასახადო ბაზა, პროცენტული განაკვეთები, გამოთვლის 

დონეები და მეთოდები შეიძლება ნებისმიერ დროს შეიცვალოს. თუ გაქვთ ეჭვები კონკრეტულ 

ინვესტიციასთან ან ტრანზაქციასთან დაკავშირებული საგადასახადო შედეგების / ნაგულისხმები 

გადასახადების თაობაზე, თქვენ თავად უნდა უზრუნველყოთ იურიდიული კონსულტაცია. 

საბაზრო წესები: ზოგიერთი ინვესტიცია ან ტრანზაქცია ექვემდებარება ბაზარზე მოქმედ წესებს, 

რომლებსაც ვერც თქვენ და ვერც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ.  



რისკის შესახებ გაფრთხილება 

 

შპს „ფიდელის ველს მენეჯმენტი“ 

რეგულაციური ქმედება: რეგულაციურ ცვლილებებს, რომელთა შესახებ უწყება ზოგჯერ 

განხორციელებამდე ძალიან ცოტა ხნით ადრე ხდება, შეუძლიათ იმოქმედონ თქვენს მოგება-ზარალზე, 

სავაჭრო უფლებებზე ან ლიკვიდურობაზე.  

საბაზრო აცდენა: ეს უკანასკნელი წარმოადგენს ინსტრუმენტის ან მისი საფუძვლის ფასის 

მოულოდნელ ცვლილებას ერთი დონიდან მეორემდე, რაც შესაძლოა მოხდეს ნებისმიერ დროს, 

მაგრამ, როგორც წესი, ყველაზე ხშირად მაშინ ხდება, როდესაც ბაზარი იხურება ერთ დონეზე და იხსნება 

მეორე დონეზე. ამან შეიძლება გამოიწვიოს გაუთვალისწინებელი ზარალი. ლევერაჟით ვაჭრობისას, 

შედეგი შეიძლება ინვესტიციის სრული დაკარგვა (ან უფრო დიდი ზარალი) იყოს.  

პოზიციის მონიტორინგი: თქვენი პასუხისმგებლობაა თქვენი პოზიციების მონიტორინგი. ჩვენ ამას არ 

გავაკეთებთ თქვენს სასარგებლოდ. თქვენი რისკების უფრო ეფექტური მართვის მიზნით, შესაძლებელია 

დაგჭირდეთ სწრაფად რეაგირება ზარალის შესასუსტებლად ან პოზიციების შესამცირებლად, ან ახალი 

პოზიციების დასაკავებლად. 

სირთულე: ზოგიერთი ინვესტიცია, ტრანზაქცია, ან სტრატეგია თავისი არსით რთულია და მოგება-

ზარალის აღრიცხვის / რეგისტრირების პერსპექტივა შეიძლება რთული განსასაზღვრი იყოს.  

ლევერაჟით, საგარანტიო ან პირობითი ვალდებულებით დატვირთული ინვესტიციები. ინვესტიციების 

ლევერაჟით, საგარანტიო ან პირობითი ვალდებულებებით დატვირთულობამ შეიძლება გაზარდოს 

არამდგრადობა და რისკი. თქვენ არ უნდა დააბანდოთ ასეთ ინსტრუმენტებში თუ სრულად ვერ 

აცნობიერებთ ყველა შესაბამის რისკს და მზად არ ხართ მათთან გასამკლავებლად. 

უცხოური ბაზრები. უცხოურ ბაზრებზე გადააწყდებით რისკებს, რომლებიც განსხვავდება თქვენს 

მშობლიურ ბაზრებზე ან თქვენი ქვეყნის ვალუტასთან დაკავშირებული რისკებისაგან. ზოგიერთ 

შემთხვევაში, რისკები უფრო დიდი იქნება. უცხოურ ბაზრებზე განხორციელებული ტრანზაქციებიდან ან 

უცხოურ ვალუტაში გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან მოგება-ზარალის შესაძლებლობა 

დამოკიდებული იქნება / დაექვემდებარება ვალუტის კურსების ცვალებადობას / მერყეობას.  

არაპირდაპირ რეალიზებადი ინვესტიციები. ჩვენ შეიძლება დავგეგმოთ ან განვახორციელოთ 

ტრანზაქციები არაპირდაპირ რეალიზებად ინვესტიციებში. ეს ისეთი ინვესტიციებია, რომლებშიც ბაზარი 

შეზღუდულია ან მისი შეზღუდვის შესაძლებლობა არსებობს. შეიძლება ასეთი ინვესტიციის გონივრულ 

ფასად გაყიდვისას სირთულეს წააწყდეთ და, ზოგიერთ შემთხვევაში, შესაძლოა მისი გაყიდვა საერთოდ 

გაჭირდეს ნებისმიერ ფასად. ნუ დააბანდებთ ასეთ ინვესტიციაში, სანამ დეტალურად არ განიხილავთ 

თქვენს შესაბამისობას ზემოხსენებულ ინვესტიციასთან.  

ელექტრონული ვაჭრობა. ყოველთვის უნდა უზრუნველყოთ, რომ შეგიძლიათ ნებისმიერი 

ელექტრონული ვაჭრობის სისტემის მართვა მის გამოყენებამდე. თუ ელექტრონული ვაჭრობის 

სისტემით ტრანზაქციებს განახორციელებთ, შეიძლება აღმოჩნდეთ ისეთი რისკების წინაშე, რომლებიც 

დაკავშირებულია ტექნიკური ან პროგრამული უზრუნველყოფის ხარვეზებთან / გაუმართაობასთან. 

სისტემის ნებისმიერი გაუმართაობის შედეგი შეიძლება იყოს ის, რომ თქვენი შეკვეთა არ შესრულდება 

თქვენ მიერ განსაზღვრული ინსტრუქციების შესაბამისად, ან საერთოდ არ შესრულდება, ან შესაძლოა 

დაზიანდეს ფუნქცია, რომელიც უზრუნველყოფს თქვენს მუდმივ ინფორმირებას პოზიციებისა და 

ზღვრული ვალდებულებების შესრულების თაობაზე.  

 

სხვაობაზე კონტრაქტები, წინასწარი შესყიდვა და ოფციონები) 

ამათგან ყველა მოიცავს ლევერაჟით ვაჭრობას და ხასიათდება რამდენიმე საერთო თვისებით.  



რისკის შესახებ გაფრთხილება 

 

შპს „ფიდელის ველს მენეჯმენტი“ 

ლევერაჟით ვაჭრობა (ასევე, ცნობილია, როგორც გარანტიით ვაჭრობა): როდესაც აფორმებთ 

ხელშეკრულებას, მოგეთხოვებათ გადაიხადოთ ან ჩვენთან დეპოზიტზე გქონდეთ ხელშეკრულების 

მთლიანი ღირებულების მხოლოდ მცირე ნაწილი. თქვენი მოგება და ზარალი განისაზღვრება მთლიან 

სახელშეკრულებო ღირებულებაზე დაყრდნობით, ანუ, ლევერაჟის ან ბერკეტის საფუძველზე. თუ ბაზარი 

თქვენს საწინააღმდეგოდ მოძრაობს, ან მარჟის მოთხოვნები იზრდება, შეიძლება მოგეთხოვოთ 

საგრძნობლად დიდი მოცულობის დამატებითი მარჟის გადახდა პოზიციის შესანარჩუნებლად, ამის 

თაობაზე მცირე ხნით ადრე მიღებული შეტყობინების საფუძველზე („ზღვრის შესახებ შეტყობინება”). 

მარჟის მოთხოვნის შეუსრულებლობა: თუ თქვენ ვერ შეასრულებთ მარჟის მოთხოვნას მითითებულ 

ვადაში (ან მიუთითებთ / აღნიშნავთ, რომ, დიდი ალბათობით, ვერ დააკმაყოფილებთ ამ მოთხოვნას), 

თქვენი პოზიცია შეიძლება ლიკვიდირდეს თქვენთვის დამატებით ამის შეტყობინების გარეშე. ამან 

შეიძლება დანაკარგები გამოიწვიოს. თქვენ პასუხისმგებელნი იქნებით შედეგად გამოწვეულ ნებისმიერ 

დეფიციტზე.  

მინიმალური მარჟის მოთხოვნის შეუსრულებლობა / ვერ შენარჩუნება: თუ თქვენი ანგარიში 

სავალუტო ბირჟის მიერ დაწესებული მარჟის მინიმალური მოთხოვნების ზღვარს ქვემოთაა თქვენი 

პოზიცია შეიძლება ლიკვიდირდეს თქვენს საზარალოდ, თქვენთვის დამატებით ამის შეტყობინების 

გარეშე და თქვენ პასუხისმგებელნი იქნებით თქვენს ანგარიშში ამის შედეგად გამოწვეულ ნებისმიერ 

დეფიციტზე. მაშინაც კი თუ ტრანზაქციაზე არ არის დაწესებული მარჟი, ის შეიძლება მაინც დატვირთული 

იყოს დამატებითი გადახდების ობლიგაციით გარკვეულ გარემოებებში, იმ ნებისმიერი თანხის ოდენობის 

ზემოთ, რომელიც ხელშეკრულების გაფორმებისას გადაიხადეთ.  

დანაკარგის რისკი. ისევე, როგორც ნებისმიერი მაღალრისკიანი ფინანსური პროდუქტის შემთხვევაში, 

არ უნდა გარისკოთ თანხა, რომლის დაკარგვაც თქვენს შესაძლებლობებს აღემატება, როგორიცაა, 

მაგალითად, საპენსიო დანაზოგი, სამედიცინო ან სხვა სასწრაფო ან გადაუდებელი შემთხვევებისთვის 

გამიზნული თანხები, განათლებისა თუ ქონების (სახლის) ფლობისათვის დაზოგილი ფინანსები ან 

თქვენი საცხოვრებელი ხარჯისათვის გამიზნული თანხა.  

საბაზო აქტივის ცოდნა: საბაზო აქტივის, მისი ვაჭრობის პრინციპისა და მის ფასზე მოქმედი 

ფაქტორების ცოდნა საჭიროა იმისათვის, რომ გაიაზროთ მისი დერივატები (წარმონაქმნები). 

ეჭვის თვალით შეხედეთ ნებისმიერ მტკიცებას, რომ დიდი მოგების მიღება შეგიძლიათ. მიუხედავად 

იმისა, რომ წინასწარი შესყიდვისას ლევერაჟის მაღალმა დონემ შეიძლება მყისიერი და დიდი ოდენობის 

მოგება მოიტანოს, ასევე, შესაძლებელია, დიდი ოდენობით და მყისიერი წაგებაც. ისევე, როგორც 

ნებისმიერი ფინანსური პროდუქტის შემთხვევაში, არ არსებობს ისეთი ცნება, როგორიცაა 

„გარანტირებულად მომგებიანი წამოწყება“. 

ლევერაჟის ჩართულობისა და წინასწარი შესყიდვის ტრანზაქციების ბუნების გამო, შეიძლება მაშინვე 

იგრძნოთ დანაკარგის შედეგები. ტრადიციულ ფასიან ქაღალდებში წილის ფლობისაგან განსხვავებით, 

მოგება-წაგება ფასიანი ქაღალდების წინასწარ შესყიდვაში თქვენს ანგარიშზე აისახება (ირიცხება-

იქვითება), სულ მცირე, ყოველდღიურად. ბაზრის ყოველდღიური დინამიკიდან გამომდინარე, თქვენმა 

ბროკერმა შეიძლება მოგთხოვოთ დამატებითი სახსრების ხელმისაწვდომობა ან ამის უზრუნველყოფა.  

ზოგიერთ საბაზრო პირობებში, შეიძლება გართულდეს ან შეუძლებელი გახდეს პოზიციის ჰეჯირება ან 

ლიკვიდაცია. თუ არ შეგიძლიათ თქვენი პოზიციის ჰეჯირება ან ლიკვიდაცია, ნებისმიერმა არსებულმა 

ზარალმა შეიძლება ზრდა განაგრძოს. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ პოზიციის ჰეჯირება-ლიკვიდირებას 

შეძლებთ, შეიძლება ამის გაკეთება ისეთ ფასად მოგიწიოთ, რომელიც ძალიან დიდ დანაკარგს 

მოგაყენებთ. 

წინასწარი შესყიდვა 



რისკის შესახებ გაფრთხილება 

 

შპს „ფიდელის ველს მენეჯმენტი“ 

წინასწარი შესყიდვის ტრანზაქციები მოიცავს მომავალ თარიღში ხელშეკრულების საბაზო აქციის 

მიღება-ჩაბარებას, ან, ზოგიერთ შემთხვევაში, პოზიციის ნაღდი ფულით გადახდის ვალდებულებას. 

დანაკარგის რისკი წინასწარი შესყიდვების ხელშეკრულებებით ვაჭრობაში შესაძლოა საკმაოდ დიდი 

იყოს. აქედან გამომდინარე, თქვენ უნდა დეტალურად განიხილოთ რამდენად შესაფერისია თქვენთვის 

ასეთი ვაჭრობა თქვენი მდგომარეობისა და ფინანსური რესურსების გათვალისწინებით. პირობითი 

დაკვეთების განთავსება, როგორიცაა „ზარალის შეჩერება“, „ზღვრის შეჩერება“, ვერ იძლევა გარანტიას, 

რომ აუცილებლად შეიზღუდება თქვენი ზარალი წინასწარ განსაზღვრული ოდენობით, რადგან საბაზრო 

პირობებმა იმ სავალუტო ბირჟაზე, რომელზეც დაკვეთა განთავსდება, შეიძლება შეუძლებელი გახადოს 

ასეთი დაკვეთების განხორციელება.   

  

 გარკვეულ საბაზრო პირობებში, შეიძლება გაგირთულდეთ ან შეუძლებელიც გახდეს პოზიციის 

ლიკვიდირება. ეს შეიძლება მოხდეს, მაგალითად, როდესაც ბაზარი დღიური ფასის მერყეობის ზღვარს 

აღწევს („ზღვრის გადაადგილება“).  

„ბერკეტის გამოყენება“ ან „ლევერაჟი“, რომელიც ხშირად ხელმისაწვდომია წინასწარი შესყიდვების 

ვაჭრობაში, ნიშნავს, რომ მცირე დეპოზიტი ან პირველადი შენატანი („ბე“) შეიძლება დასრულდეს 

როგორც დიდი ზარალით, ისე მოგებით. ასევე, ნიშნავს, რომ შედარებით მცირე გადაადგილებამ 

შეიძლება გამოიწვიოს პროპორციულად გაცილებით უფრო დიდი გადაადგილება თქვენი ინვესტიციის 

ღირებულებაში, რამაც შეიძლება იმოქმედოს როგორც თქვენს წინააღმდეგ, ისე თქვენს სასარგებლოდ.  

წინასწარი შესყიდვების ტრანზაქციებს აქვთ პირობით დატვირთული ვალდებულება და თქვენ უნდა 

იცოდეთ მათი ნაგულისხმები არსებობის შესახებ, კონკრეტულად კი, მარჟის მოთხოვნების შესახებ. 

თქვენ შეიძლება სრულად დაკარგოთ ის თანხები, რომლებსაც განათავსებთ დეპოზიტზე თქვენს 

ბროკერთან სასაქონლო წინასწარი შესყიდვების ბაზარზე პოზიციის დასამყარებლად ან 

შესანარჩუნებლად, ასევე, შეიძლება განიცადოთ დამატებითი ზარალი, ამ თანხის დაკარგვის გარდა. თუ 

ბაზარი მოძრაობს თქვენი პოზიციის საწინააღმდეგოდ, თქვენი პოზიციის შესანარჩუნებლად, შეიძლება 

თქვენმა ბროკერმა მოგთხოვოთ დამატებითი ზღვრული თანხის საკმაოდ დიდი ოდენობის დეპოზიტზე 

განთავსება, ამის თაობაზე ცოტა ხნით ადრე შეტყობინების საფუძველზე. თუ მოთხოვნილ თანხებს ვერ 

უზრუნველყოფთ თქვენი ბროკერის მიერ მოთხოვნილ ვადებში, თქვენი პოზიცია შეიძლება 

ლიკვიდირდეს და განიცადოთ ზარალი, ხოლო თქვენს ანგარიშში შედეგად გამოწვეულ ნებისმიერ 

დეფიციტზე პასუხისმგებლობა თავად დაგეკისრებათ.  

ბროკერთან კონსულტაცია უნდა გაიაროთ იმ დაცვითი მექანიზმების ბუნების შესახებ, რომლებიც 

ხელმისაწვდომია თქვენს ანგარიშზე დეპოზიტის სახით არსებული თანხების ან ქონების უსაფრთხოების 

უზრუნველსაყოფად. 

 

ოფციონები 

არსებობს ოფციონის მრავალსახეობა სხვადასხვა დამახასიათებელი თვისებით, რომლებიც ქვემოთ 

ჩამოთვლილ პირობებს ექვემდებარებიან: 

ოფციონების შესყიდვა: ოფციონების შესყიდვა გულისხმობს ნაკლებ რისკს ვიდრე ოფციონების 

გაყიდვა, ვინაიდან თუ საბაზო აქციის ფასი თქვენს საწინააღმდეგოდ გადაადგილდება, შეგიძლიათ 

უბრალოდ დაუშვათ ოფციონის გაუფასურება / გაბათილება. მაქსიმალური დანაკარგი შეზღუდულია 

პრემიის ოდენობით, ნებისმიერი საკომისიოსა თუ ტრანზაქციასთან დაკავშირებული სხვა ხარჯის / 

გადასახადის დამატებით. თუმცა, თუ ქოლ ოფციონს ყიდულობთ წინასწარი შესყიდვის 



რისკის შესახებ გაფრთხილება 

 

შპს „ფიდელის ველს მენეჯმენტი“ 

ხელშეკრულებაზე და მოგვიანებით სარგებლობთ ამ ოფციონით, თქვენ იძენთ წინასწარ შესყიდვას. ეს 

დაგაყენებთ იმ რისკების წინაშე, რომლებიც აღწერილია „წინასწარი შესყიდვის“ ნაწილში.  

ოფციონების გახსნა: თუ გახსნით ოფციონს, ამასთან დაკავშირებული რისკი გაცილებით უფრო 

მაღალია ვიდრე ოფციონების ყიდვის შემთხვევაში. შეიძლება დაგეკისროთ მარჟის გადახდის 

ვალდებულება თქვენი პოზიციის შესანარჩუნებლად, ხოლო დანაკარგი შეიძლება, ასევე, განიცადოთ 

მიღებული პრემიის სიჭარბის შემთხვევაში. თქვენ ყურადღებით უნდა ადევნოთ თვალი თქვენს პოზიციას. 

შეიძლება დაგჭირდეთ დამატებითი მარჟის განთავსება დეპოზიტზე ამის თაობაზე ცოტა ხნით ადრე 

შეტყობინების საფუძველზე ან საერთოდ შეგიწყდეთ მოქმედების უფლება (საქონლის სრულად 

ამოყიდვით დაბალ ფასად) თქვენი ბროკერის მხრიდან წინასწარი გაფრთხილების გარეშე. ოფციონის 

გახსნით, თქვენ იღებთ იურიდიულ ვალდებულებას, რომ შეისყიდოთ ან გაყიდოთ საბაზო აქცია თუ 

ოფციონი გამოიყენება თქვენს წინააღმდეგ, რამდენადაც არ უნდა დაშორდეს საბაზრო ფასი  რალიზების 

/ოფციონით სარგებლობის ფასს. თუ თქვენ უკვე ფლობთ საბაზო აქტივს, რომლის გაყიდვის შესახებ 

ხელშეკრულება გაქვთ გაფორმებული (როდესაც ოფციონები ცნობილია, როგორც „დაფარული 

გასაყიდი (ქოლ) ოფციონები“) რისკი მცირდება. თუ არ ფლობთ საბაზო აქტივს („დაუფარავი გასაყიდი 

(ქოლ) ოფციონები“) რიკი ფაქტობრივად უსაზღვროა. მხოლოდ გამოცდილმა პირებმა უნდა იფიქრონ 

დაუფარავი ოფციონების გახსნაზე და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მოხდება მოქმედი პირობებისა და 

პოტენციური რისკის გამოვლენის სრული დეტალებით განხილვა / შესწავლა / დაზღვევა.  

ტრადიციული ოფციონები: ლონდონის საფონდო ბირჟის წევრმა ზოგიერთმა ფირმამ ლონდონის 

საფონდო ბირჟის სპეციალური წესების თანახმად, შეიძლება გახსნას / დაწესოს ოფციონების 

კონკრეტული ტიპები, რომლებსაც „ტრადიციული ოფციონები“ ეწოდება. ამათ შეიძლება ჰქონდეს უფრო 

მაღალი რისკი, ვიდრე სხვა ოფციონებს. ორმხრივი ფასების კოტირება, როგორც წესი, არ ხდება და არ 

არსებობს წვდომა ბაზარზე იმ ბაზრის გავლით, რომელზეც უნდა მოხდეს ღია პოზიციის დაბალ ფასად 

გაყიდვა ან ეკვივალენტური ან საწინააღმდეგო ტრანზაქციის შესრულება, ღია პოზიციის 

შემოსაბრუნებლად. შეიძლება გართულდეს მისი ღირებულების შეფასება ან ასეთი პოზიციის 

გამყიდველს გაუჭირდეს რისკთან გამკლავება. 

გარკვეული ოფციები. ბაზრები მოქმედებენ მარჟის საფუძველზე, რომლის პირობებშიც მყიდველები 

არ იხდიან სრულ პრემიას თავიან ოფციონზე მისი შესყიდვის დროს. ასეთ სიტუაციაში შეიძლება 

მოგეთხოვოთ მარჟის გადახდა ოფციონზე თქვენი პრემიის დონემდე. თუ ვერ მოიქცევით მოთხოვნის 

შესაბამისად, თქვენი პოზიცია შეიძლება დაიხუროს ან ლიკვიდირდეს იგივე პრინციპით, როგორც 

წინასწარი შესყიდვის პოზიცია.  

  

სხვა რისკები 

საბანკო ანგარიშსწორების პალატის დაცვის მექანიზმები 

ბევრ სავალუტო ბირჟაზე ჩვენ მიერ ტრანზაქციის შესრულება (ან მესამე მხარის მიერ, რომელთანაც 

მორიგებულნი ვართ თქვენს სასარგებლოდ), გარანტირებულია სავალუტო ან საბანკო 

ანგარიშსწორების პალატის მიერ. თუმცა ეს გარანტია, უმეტეს შემთხვევებში, დიდი ალბათობით ვერ 

დაგიცავთ და შეიძლება ვერ დაგიფაროთ თუ თქვენი ფირმა ან რომელიმე სხვა მხარე არ შეასრულებს 

(დეფოლტი) თქვენს მიმართ ნაკისრ ვალდებულებებს. მოთხოვნისამებრ, ჩვენ უნდა განგიმარტოთ 

ნებისმიერი დაცვის მექანიზმი, რომელიც თქვენთვისაა უზრუნველყოფილი საბანკო ანგარიშსწორების 

გარანტიით, რომელიც მოქმედებს ნებისმიერ არა-სავალუტო დერივატზე, რომლებითაც ვაჭრობთ. off-

exchange ინსტრუმენტებისათვის, როგორც წესი, არ მოქმედებს საბანკო ანგარიშსწორების პალატის 

მექანიზმები. 

წარსული შესრულება 



რისკის შესახებ გაფრთხილება 

 

შპს „ფიდელის ველს მენეჯმენტი“ 

თქვენ უნდა აცნობიერებდეთ, რომ ფინანსური ინსტრუმენტების ფასი, რომლებითაც ვაჭრობთ, 

დამოკიდებულია ფინანსური ბაზრების მერყეობაზე, რომელიც ჩვენი კონტროლის მიღმაა, ხოლო 

წარსული შესრულება არ წარმოადგენს მომავალი შესრულების ინდიკატორს.  

გადახდის უუნარობა 

ჩვენი ან ნებისმიერი სხვა თქვენს ტრანზაქციასთან დაკავშირებული ბორკერის გადახდისუუნარობამ ან 

გადახდის ვალდებულების შეუსრულებლობამ / დეფოლტმა შეიძლება გამოიწვიოს პოზიციის 

ლიკვიდირება ან დახურვა თქვენი თანხმობის გარეშე.  

ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობა, რომლებიც შეიძლება დაექვემდებაროს სტაბილიზაციას  

ჩვენ და / ან ჩვენმა წარმომადგენლებმა შეიძლება, დრო და დრო, განახორციელონ ტრანზაქციები 

თქვენს სასარგებლოდ იმ ფასიან ქაღალდებში, რომლებიც ექვემდებარება სტაბილიზაციას.  

სტაბილიზაცია ფასიანი ქაღალდების საბაზრო ფასს საშუალებას აძლევს ხელოვნურად შენარჩუნდეს იმ 

პერიოდის განმავლობაში, როდესაც ფასიანი ქაღალდების ახალი გამოცემა უნდა გაიყიდოს საჯაროდ. 

სტაბილიზაციამ შეიძლება გავლენა იქონიოს არა მხოლოდ ახალი გამოცემის ფასზე, არამედ მასთან 

დაკავშირებული სხვა ფასიანი ქაღალდების ღირებულებაზეც. FSA სტაბილიზაციის საშუალებას იძლევა 

იმისათვის, რომ მოხდეს შემდეგი ფაქტის შეწინააღმდეგება - როცა ბაზარზე ახალი გამოცემა პირველად 

შემოდის, ფასი შეიძლება ზოგჯერ დაეცეს იქამდე, სანამ მყიდველები გამოჩნდებიან.  

სტაბილიზაცია ხორციელდება „სტაბილიზაციის მენეჯერის“ მიერ (როგორც წესი, ფირმას ეკისრება 

მთავარი პასუხისმგებლობა ბაზარზე ახალი გამოცემის შემოტანაზე). იმდენად, რამდენადაც 

სტაბილიზაციის მენეჯერი იცავს მკაცრად დადგენილ წესებს, იგი უფლებამოსილია უკან შეისყიდოს 

ფასიანი ქაღალდები, რომლებიც მანამდე მიყიდეს ინვესტორებს ან მიაკუთვნეს ინსტიტუტებს, 

რომლებმაც გადაწყვიტეს მათი გაყიდვა / არ შენარჩუნება. ამის შედეგი შეიძლება იყოს ფასის 

შენარჩუნება უფრო მაღალ დონეზე, ვიდრე ის სხვაგვარად იქნებოდა სტაბილიზაციის პერიოდის 

განმავლობაში.  

ლისტირებული ფასიანი ქაღალდები, რომლებშიც მოიაზრება ბერკეტის გამოყენება 

ლისტირებულ ფასიან ქაღალდებთან მიმართებით, სადაც ნაგულისხმებია ბერკეტის გამოყენება, 

გამომცემლის მიერ გამოყენებული ბერკეტის გამოყენების სტრატეგია  შეიძლება დასრულდეს იმით, 

რომ ფასიანი ქაღალდების ფასის გადაადგილება შეიძლება უფრო არამდგრადი აღმოჩნდეს, ვიდრე  

საბაზო ინვესტიციების ფასის გადაადგილება. თქვენი ინვესტიცია შეიძლება დაექვემდებაროს 

ღირებულების უეცარ და სერიოზულ ვარდნას და შეიძლება ამონაგები საერთოდ ვერ მიიღოთ თქვენი 

ინვესტიციის ფასის საკმარისად მოცულობით ვარდნის შემთხვევაში.  

ფინანსური უზრუნველყოფა 

თუ ჩვენთან ფასიან ქაღალდებს განათავსებთ ფინანსური უზრუნველყოფის სახით, მასთან მოპყრობის 

მეთოდები განსხვავებული იქნება ტრანზაქციის ტიპისა და მისით ვაჭრობის ადგილის მიხედვით. 

შეიძლება მნიშვნელოვანი სხვაობა არსებობდეს თქვენს უზრუნველყოფასთან მოპყრობის 

თვალსაზრისით, იმის მიხედვით თუ სად და როგორ ხდება ვაჭრობა. დეპოზიტზე არსებულმა 

უზრუნველყოფამ შეიძლება დაკარგოს თქვენი ქონების / საკუთრების სტატუსი მას შემდეგ, რაც თქვენს 

სასარგებლოდ შესრულდება გარიგებები და მაშინაც კი თუ ეს გარიგებები საბოლოოდ მომგებიანი 

აღმოჩნდება, შესაძლოა უკან ვერ დაიბრუნოთ იგივე აქტივები, რომლებიც დეპოზიტზე განათავსეთ, და 

შესაძლოა მოგიწიოთ ნაღდი ფულით გადახდაზე დათანხმება. უნდა გაარკვიოთ ჩვენგან თუ როგორ 

მოხდება თქვენი ფინანსური უზრუნველყოფის მართვა / მოპყრობა.  

 


