Reglamentas dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų
investicinių produktų („MIPP ir DIP“) – pagrindinės informacijos dokumentas („PID“):
„London Metal Exchange“ ateities sandoriai
Tikslas
Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie šį investicinį produktą. Tai nėra rinkodaros medžiaga.
Pateikti šią informaciją reikalaujama įstatymu siekiant padėti jums suprasti šio produkto pobūdį, riziką,
sąnaudas, galimą pelną bei nuostolius ir padėti jį palyginti su kitais produktais.

Produktas
Produktas, kuriam taikomas šis PID: ateities sandoriai, kuriais prekiauja „London Metal Exchange“. Visą
tarptautinių vertybinių popierių identifikavimo numerių sąrašą, skirtą produktams, kuriems taikomas šis PID,
galima rasti FCA interneto svetainėje adresu: https://data.fca.org.uk/#/homepage
Produkto teikėjo pavadinimas: „London Metal Exchange“
Produkto teikėjo interneto svetainė: www.lme.com
Dėl papildomos informacijos prašom kreiptis: Norėdami gauti daugiau informacijos skambinkite numeriu
0207 113 8888 (Ryšių valdymo komanda)
Kompetentinga institucija: „Financial Conduct Authority“ (www.fca.org.uk)
PID parengimo data: 22.01.2021
Jūs ketinate įsigyti produktą, kuris nėra paprastas ir kurį gali būti sudėtinga suprasti

Koks šis produktas?
Rūšis: ateities sandoriai (kai metalas yra pagrindinis turtas)
Tikslai: tai yra išvestinių finansinių priemonių sutartis, pagal kurią jūs sutinkate iš kitos šalies pirkti arba jai
parduoti: teisę į metalą ateityje (fiziškai sudarytų ateities sandorių atžvilgiu); arba atitinkamo pagrindinio metalo
kainos poziciją (už grynaisiais pinigais padengtus ateities sandorius). Ateities sandorio vertė bus susijusi su
pagrindinio metalo kaina – daugiau informacijos rasite skiltyje „Veiklos rezultatų scenarijai“.
Numatomas neprofesionalusis investuotojas: šis produktas nėra skirtas neprofesionaliesiems
investuotojams, o tai reiškia, kad kuriant šį produktą nebuvo atsižvelgta į neprofesionaliųjų investuotojų
poreikius ir jiems svarbius aspektus.

Kokia yra rizika ir kokią grąžą galėčiau gauti?
Rizikos rodiklis –
Šis produktas vertinamas 7 balais iš 7, remiantis žemiau pateikta rizikos schema.
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Nustatant rizikos rodiklį, daroma prielaida,
kad produktą laikysite 3 mėnesius. Faktinė
rizika gali labai skirtis, jeigu išgryninsite
anksti, todėl galite atgauti mažesnę sumą.

Suminis rizikos rodiklis parodo šio produkto rizikos lygį, palyginti su kitais produktais. Jis parodo, kiek tikėtina,
kad dėl produkto bus patirta nuostolių dėl pokyčių rinkose arba dėl to, kad kita sandorio šalis negalės jums
sumokėti.
Šį produktą priskyrėme prie 7 iš 7 rizikos klasių, kuri yra aukščiausia rizikos klasė. Mes priskyrėme šį produktą
prie 7 iš 7 rizikos klasių, nes šis produktas yra sudėtingas, ir yra rizika, kad galite prarasti daug daugiau pinigų
nei investavote. Tai reiškia, kad su būsimais veiklos rezultatais susiję nuostoliai gali būti labai dideli ir labai
tikėtina, kad prastos rinkos sąlygos padarys poveikį kitos šalies gebėjimui jums sumokėti.

Atkreipkite dėmesį į valiutos riziką. Galite gauti išmokas kita valiuta, tad jūsų galutinė grąža priklauso
nuo dviejų valiutų keitimo kurso. Pirmiau nurodytame rodiklyje į šią riziką neatsižvelgta.
Tam tikromis aplinkybėmis jums gali prireikti atlikti papildomus mokėjimus nuostoliams padengti.
Bendrieji nuostoliai, kuriuos galite patirti, gali smarkiai viršyti investuotą sumą.
Šiam produktui nenumatyta jokia apsauga nuo būsimų rinkos veiklos rezultatų, todėl galite netekti
dalies arba visos savo investuotos sumos.
Veiklos rezultatų scenarijai –
*Grąža procentais apskaičiuojama pagal nominaliąją sandorio vertę;
Grąža procentais = (kaina suėjus terminui - pirkimo/pardavimo kaina) x 100 / pirkimo/pardavimo kainos
Grafike vaizduojama, kad pirkdami ar parduodami netauriojo metalo ateities sandorį už 2 000 $ galite prarasti
daugiau nei 100 % sutartos kainos.
Grafike pateikiami įvairūs galimi rezultatai, bet jis tiksliai neparodo, kiek galėtumėte atgauti. Jūsų atgautina
suma skirsis atsižvelgiant į tai, kokie bus pagrindinės investicijos veiklos rezultatai. Kiekvienai pagrindinės
investicijos vertei grafike parodyta, koks būtų produkto pelnas ar nuostolis. Horizontaliojoje ašyje parodytos
įvairios galimos pagrindinės vertės kainos suėjus terminui, o vertikaliojoje – pelnas arba nuostolis.
Pirkdami šį produktą manote, jog pagrindinė kaina gali didėti arba mažėti.
Jūsų didžiausi nuostoliai dėl produkto priklausys nuo pagrindinio metalo kainos pokyčio. Tai priklauso nuo
kainų pokyčių metalų rinkoje. Į „LME“ sąrašą įtrauktų sandorių atveju nuostoliams, kuriuos galėtumėte patirti
dėl šio produkto, nėra taikomi jokie sutartiniai apribojimai. Jūsų sutartyje su tarpininku gali būti nustatyti
sutartiniai jūsų didžiausių nuostolių apribojimai, tačiau tai turėtų patvirtinti tarpininkas, kuris jums pardavė
produktą.
Pateikti skaičiai rodo visas paties produkto išlaidas, bet gali neaprėpti visų išlaidų sumų, kurias mokate savo
konsultantui ar platintojui. Šiais skaičiais neatsižvelgiama į jūsų asmeninę mokestinę padėtį, kuri taip pat gali
turėti įtakos sumai, kurią atgausite.
Iš šių grafikų matyti, kokie galėtų būti jūsų investicijos veiklos rezultatai. Galite juos palyginti su kitų išvestinių
finansinių priemonių išmokų grafikais.

Ateities
sandorio
Future
Payoff išmokos
$2,500.00
2 500,00 $
2 000,00 $
$2,000.00

Profit and Loss (PnL)
Pelnas ir nuostolis

1 500,00 $
$1,500.00
$1,000.00
1 000,00 $
500,00 $
$500.00
0,00 $
$0.00
-500,00 $
-$500.00

-$1,000.00
-1 000,00 $
-1 500,00 $
-$1,500.00
-$2,000.00
-2 000,00 $

Price
Maturity
KainaAtsuėjus
terminui
Long
Future
Payoff
Short
Future
Payoff
Ateities
pardavimo
Ateities
pirkimo
sandorio išmokos
sandorio išmokos

2

$4,000.00

4 000,00 $

$3,500.00

3 500,00 $

$3,000.00

3 000,00 $

$2,500.00

2 500,00 $

$2,000.00

2 000,00 $

$1,500.00

1 500,00 $

$1,000.00

1 000,00 $

$500.00

500,00 $

0,00 $

$0.00

-2 500,00 $
-$2,500.00

Future Payoff
Ateities
sandorio išmokos

125%
100%

(PnL)
and
Profit
Pelnas
ir Loss
nuostolis

75%
50%
25%
0%
-25%
-50%
-75%
-100%

$4,000.00

4 000,00 $

$3,500.00

3 500,00 $

3$3,000.00
000,00 $

$2,500.00

2 500,00 $

$2,000.00

2 000,00 $

$1,500.00

1 500,00 $

1 000,00 $

$1,000.00

$500.00

500,00 $

0,00 $

$0.00

-125%

Price
Atsuėjus
Maturity
Kaina
terminui
Long
Future
Payoff
Short
Future
Payoff
Ateities
pirkimo
Ateities
pardavimo
sandorio išmokos
sandorio išmokos

Kas atsitinka, jei „London Metal Exchange“ negali sumokėti išmokų?
„London Metal Exchange“ yra rinkos operatorius ir nebus jūsų sandorio šalis. Jūs galite patirti finansinį nuostolį
dėl to, kad kita sandorio šalis (kuri gali būti jūsų tarpininkas) nevykdys įsipareigojimų. Prašome kreiptis į savo
tarpininką norint gauti daugiau informacijos, įskaitant apie tai, ar bus galima reikalauti kompensacijos pagal bet
kurią investuotojo kompensavimo sistemą, jei jūsų tarpininkas nevykdys įsipareigojimų. Rekomenduojame
pasikonsultuoti su savo tarpininku, kad jis patvirtintų, kokie susitarimai gali būti taikomi tuo atveju, jei
įsipareigojimai yra nevykdomi, ir nurodytų, kaip galima sumažinti nuostolių riziką tokiomis aplinkybėmis.

Kokios yra išlaidos?
„London Metal Exchange“ tiesiogiai netaiko mokesčių neprofesionaliesiems klientams. Asmuo, kuris parduoda
jums šį produktą arba apie jį pataria (jūsų tarpininkas), gali taikyti jums kitus mokesčius. Jei mokesčiai bus
taikomi, šis asmuo pateiks jums informaciją apie juos ir nurodys, kokį poveikį visi mokesčiai ilgainiui turės jūsų
investicijoms. Skaidrumo sumetimais išsami informacija apie prekybos ir tarpuskaitos mokesčius, kuriuos jūsų
tarpininkas
moka
prekiaudamas
„London
Metal
Exchange“,
pateikiama
čia:
https://www.lme.com/Trading/Access-the-market/Fees#tabIndex=0.

Kiek laiko turėčiau jį laikyti ir ar galiu pinigus pasiimti anksčiau?
Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: rekomenduojamo ar minimalaus laikymo laikotarpio nėra. „London
Metal Exchange“ produktams yra nustatytos įvairios datos, iš kurių galite rinktis, kada bus atsiskaitoma už jūsų
sandorį. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo tarpininką.

Kaip galima pateikti skundą?
Pirmiausia dėl bet kokių skundų rekomenduojame kreiptis į savo tarpininką. Skundai „London Metal Exchange“
turi būti teikiami raštu, o tuo atveju, jei skundą teikia bendrovė, jį turi pasirašyti direktorius ar lygiavertis
pareigūnas. Skundai turėtų būti siunčiami adresu Complaints Office, London Metal Exchange, 10 Finsbury
Square, London, EC2A 1AJ arba elektroniniu paštu complaints@lme.com. Skunde turėtų būti pateikta
pakankamai informacijos, leidžiančios „London Metal Exchange“ tinkamai nustatyti sandorį (-ius) arba veiklą,
dėl kurios yra teikiamas skundas, ir nustatyti pagrindą tariamam nuostoliui. Informacija apie „London Metal
Exchange“ skundų nagrinėjimo procedūrą pateikiama pranešime 19/347, kurį galima rasti adresu
www.lme.com.

Kita svarbi informacija
Daugiau informacijos apie mūsų rinką rasite mūsų taisyklėse ir produktų bei tarpuskaitos specifikacijose adresu
www.lme.com arba jos suteiks jūsų tarpininkas.
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