Kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIP-id) määrus –
põhiteabedokument (KID): metallibörsi London Metal Exchange futuurlepingud
Eesmärk
Käesolev dokument annab teile põhiteavet selle investeerimistoote kohta. Tegemist ei ole turundusmaterjaliga.
Teave on seadusega nõutav, et aidata teil mõista selle toote olemust, riske, kulusid, potentsiaalset kasumit ja
kahjumit ning aidata teil võrrelda seda teiste toodetega.

Toode
Tooted, mida käsitletakse käesolevas KID-is, on järgmised: futuurlepingud, mis on saadaval metallibörsil
London Metal Exchange kauplemiseks. Kõnealuses KID-is käsitletud toodete rahvusvaheliste väärtpaberite
identifitseerimisnumbrite täielik loetelu on saadaval FCA veebisaidil: https://data.fca.org.uk/#/homepage
Tootja nimi: London Metal Exchange
Tootja veebisait: www.lme.com
Lisateave: lisateabe saamiseks helistage numbrile 0207 113 8888 (suhete haldamise meeskond)
Vastutav asutus: Financial Conduct Authority (www.fca.org.uk)
KID-i loomise kuupäev: 22.01.2021
Kavatsete osta toodet, mis ei ole lihtne ja mida võib olla raske mõista.

Mis tootega on tegemist?
Tüüp: futuurlepingud (mille alusvaraks on metall).
Eesmärgid: käesolev leping on tuletisleping, mille alusel nõustute ostma tehingupoolelt või müüma
tehingupoolele kas õigust saada kindlal ajal tulevikus metalli (füüsiliselt tarnitavate futuurlepingute korral) või
nimetatud metalli rahalist väärtust (rahas arveldatavate futuurlepingute korral). Futuurlepingu väärtus on seotud
selle aluseks oleva metalli hinnaga – vt lisateavet peatükist „Tootluse prognoos”.
Jaeinvestor, kellele toode on mõeldud: see toode ei ole mõeldud jaeinvestoritele, mis tähendab, et selle
toote loomisel ei ole arvestatud jaeinvestori vajaduste ega nendega seotud kaalutlustega.

Millised on riskid ja mida võin vastutasuks saada?
Riskinäitaja
Sellele tootele on antud hindeks 7 7-st allpool toodud riskikava alusel.

1

2

väiksem risk

3

4

5

6

7

suurem risk
Riskinäitaja eeldab, et hoiate toodet kolm kuud.
Tegelik risk võib märkimisväärselt erineda ja
võite vähem teenida, kui teete toote varem
rahaks.

Koondriskinäitaja annab suunised selle toote riskitaseme määramiseks, võrreldes teiste toodetega. See näitab,
kui tõenäoline on olukord, kus toode kaotab raha muutuste tõttu turgudel või kuna lepingu teine osapool ei ole
võimeline teile tasuma.
Oleme sellele tootele andnud riskihindeks 7 7-st, mis on kõrgeim riskiklass. Oleme sellele tootele andnud
riskihindeks 7 7-st, sest see toode on keeruline ja esineb oht, et võite kaotada tunduvalt rohkem raha, kui olete
investeerinud. Selle järgi on tootlusest põhjustatud potentsiaalsed kahjumid tulevikus väga tõenäolised ja
halvad turutingimused mõjutavad suure tõenäosusega teie tehingupoole suutlikkust teile maksta.

Olge teadlik valuutaga seotud riskidest. Teile võidakse maksta erinevas valuutas, mistõttu võib lõplik
tulu oleneda kahe valuuta vahetuskursist. Eespool kirjeldatud näitaja ei arvesta nimetatud riskiga.
Mõnikord võidakse teilt nõuda kahju eest tasumiseks lisamakseid. Teie kogukahjum võib
märkimisväärselt ületada investeeritud summa.
Selle tootega ei anta kaasa mingit kaitset turul valitseva olukorra eest tulevikus, mistõttu võite kaotada
kogu investeeringu või osa sellest.
Tootluse prognoos
*Tasuvuse protsendi arvutamisel võetakse aluseks lepingu nominaalväärtus.
Tasuvuse protsent = (hind aegumiskuupäeval – ostu-/müügihind) ×100 / ostu-/müügihind
Graafik eeldab, et baasmetalli futuuri hind on ostmisel või müümisel 2000 $ ja võite kaotada rohkem kui
100% kokkulepitud hinnast.
Graafikus on esitatud paljud võimalikud tootlustulemused ja see ei anna täpset teavet selle kohta, kui palju
võite tagasi teenida. Tagasiteenitav summa oleneb alusvara arengust. Graafikus on näidatud, kui suur võib
konkreetse toote pealt teenitud kasum või saadud kahjum iga alusvara korral olla. Horisontaalteljel on
näidatud alusvara võimalikud hinnad aegumiskuupäeval ja vertikaalteljel on näidatud kasum või kahjum.
Selle toote ostmine eeldab, et teie arvates võib selle aluseks olev hind kas suureneda või väheneda.
Suurim kahjum, mida võite toote pealt saada, oleneb väärtuse aluseks oleva metalli hinna kõikumisest. See
omakorda oleneb hinnakõikumistest metalliturul. Metallibörsil London Metal Exchange loetletud lepingutes
ei seata kahjumile, mida võite selle toote pealt saada, piiranguid. Lepinguga, mille maakleriga sõlmite,
võidakse sätestada kahjumile maksimaalne piirang, kuid seda tuleb kinnitada ka maakleriga, kes on teile
toote müünud.
Esitatud arvud sisaldavad kõiki toote enda kulusid, kuid ei pruugi sisaldada kõiki kulusid, mida maksate oma
nõustajale või turustajale. Need arvud ei võta arvesse makse, mida teil tuleb tasuda, mis võib ühtlasi mõjutada
seda, kui palju tagasi teenite.
Allpool toodud graafikud näitavad, kuidas teie investeeringul võiks minna. Võite neid võrrelda teiste
tasuvusgraafikute või derivatiividega.
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Mis juhtub, kui metallibörs London Metal Exchange ei suuda välja maksta?
Metallibörs London Metal Exchange on turu korraldaja, mitte teie kaubanduspartner. Teil võib tekkida rahaline
kahjum kaubandustehingu teise osapoole maksejõuetuse tõttu (kes võib olla ka teie maakler). Lisateabe
saamiseks pöörduge oma maakleri poole, sealhulgas info saamiseks selle kohta, kas maakleri maksejõuetuse
korral on võimalik investeeringute tagamise skeemi alusel nõuda kompensatsiooni. Soovitame teil oma
maakleriga konsulteerida, et kinnitada, milliseid kokkuleppeid võidakse kohaldada nendepoolse maksejõuetuse
korral ja kuidas on võimalik sellises olukorras kahjuriski leevendada.

Kui suured on kulud?
Metallibörs London Metal Exchange ei võta jaeklientidelt otse raha. Isik, kes teile nimetatud toote müüb või teid
tootega seoses nõustab (teie maakler), võib teilt nõuda muude kulude tasumist. Sellisel juhul teavitab nimetatud
isik teid kuludest ja näitab, mil viisil mõjutavad aja jooksul kõik need kulud teie investeeringut. Läbipaistvuse
mõttes on üksikasjalik teave kauplemis- ja arveldustasude kohta, mida teie maakler maksab metallibörsil
London Metal Exchange kauplemise eest, saadaval järgmisel kodulehel: https://www.lme.com/Trading/Accessthe-market/Fees#tabIndex=0.

Kui kaua peaksin toodet hoidma ja kas võin raha ka varem välja võtta?
Soovitatav ajavahemik toote hoidmiseks: soovitatav või minimaalne ajavahemik toote hoidmiseks puudub.
Metallibörsi London Metal Exchange toodete korral võite oma lepingule valida täitmise kuupäeva paljude
kuupäevade hulgast. Lisateabe saamiseks rääkige oma maakleriga.

Kuidas on võimalik kaebust esitada?
Kõigepealt soovitame teil rääkida oma maakleriga seoses mis tahes kaebustega. Metallibörsile London Metal
Exchange tuleb kaebused esitada kirjalikult; juhul kui kaebuse esitajaks on ettevõte, peab selle allkirjastama
direktor või samade volitustega töötaja. Kaebused tuleb saata kaebuste büroole aadressil London Metal
Exchange, 10 Finsbury Square, London, EC2A 1AJ või e-posti aadressile complaints@lme.com. Kaebus peab
sisaldama piisavalt teavet, et metallibörsil London Metal Exchange oleks võimalik nõuetekohaselt tuvastada
kaubandustehing(ud) või tegevus, mille kohta kaebus esitatakse, ning luua väidetavale kahjumile aluspind.
Metallibörsile London Metal Exchange esitatud kaebuste menetlemise kord on sätestatud teatises nr 19/347,
mis on saadaval aadressil www.lme.com.

Muu asjakohane teave
Meie turgude, eeskirjade, toodete ja arveldustehingute üksikasjade kohta lisateabe saamiseks minge
kodulehele www.lme.com või rääkige oma maakleriga.
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