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სს საბროკერო და აქტივების მართვის კომპანია ველსი.
აქტი რისკების შესახებ
1.

რისკის შეტყობინების მიზანი
1.1.

1.2.

1.3.

2.

რისკების შესახებ შეტყობინება (შემდგომში მოხსენიებული როგორც
"შეტყობინება") მიზნად ისახავს სს საბროკერო და აქტივების მართვის
კომპანია ველსი - აცნობოს რისკის შესახებ კომპანიის ყველა
კლიენტს გამონაკლისის გარეშე. ასევე ნებისმიერ პარტნიორს
რომელიც თანამშრომლობს კომპანიასთან ან და წარმოადგენს მის
ინტერესებს.
სს საბროკერო და აქტივების მართვის კომპანია Wealthy - ველსისს
საბროკერო და აქტივების მართვის კომპანია ველსი - ს კლიენტი და
პარტნიორებმა უნდა შეისწავლოს ეს შეტყობინება კომპანიასთან
ფინანსური ანგარიშგების განხორციელებამდე, ისევე
როგორც
მომხმარებელთა შეთანხმების და / ან პარტნიორობის შეთანხმების
ნაწილი.
სს საბროკერო და აქტივების მართვის კომპანია ველსი - ს
ოფიციალურ ვებგვერდზე www.wt.ge
აღნიშნული
განცხადების
გამოქვეყნებისთანავე
სრულად
განახორციელებს
თავის
ვალდებულებებს კლიენტებსა და პარტნიორების მიმართ მათი
სათანადო გაცნობიერების კუთხით,
რაც შეეხება საფინანსო
ბაზრებზე ვაჭრობის განხორციელებასთან დაკავშირებულ შესაძლო
რისკებს, აგრეთვე კლიენტებისთვის ხელმისაწვდომი ნებისმიერი
სახის საინვესტიციო საქმიანობას კომპანიის შესაბამისი სერვისების
გამოყენებით.

"რისკების" კონცეფციის განმარტება და კომპანიის მომსახურებებთან
მუშაობის ანალიზის წესი
2.1.

"რისკების" კონცეფცია ეხება პოტენციურ ფინანსურ დანაკარგს,
რომელიც
შეიძლება
მოხდეს
წინამდებარე
მოტივით
გათვალისწინებულ მიზეზებზე. CFD- თან და / ან საერთაშორისო
სავალუტო ბაზარზე "Forex" - თან მუშაობისას თითოეულმა მონაწილემ
ნათლად უნდა იცოდეს, რომ ამ ტიპის საქმიანობა მოიცავს რისკის
მაღალ ხარისხს.

2.2.

ფინანსურ ბაზრებზე ვაჭრობის განხორციელება მარჟინალური
ფინანსური ინსტრუმენტების საშუალებით დიდ შესაძლებლობებს
იძლევა და საშუალებას აძლევს მოვაჭრეებს / ინვესტორებს, მიიღონ
მაღალი შემოსავლები, თუმცა ზარალს ასევე პოტენციურად მაღალი
რისკის ქვეშ აყენებს. ეს გაფრთხილება არ შეიცავს ყველა შესაძლო
პოტენციურ რისკთან დაკავშირებულ ინფორმაციას, რომელიც
შესაძლოა წარმოიშვას სხვადასხვა შესაძლო სიტუაციის გამო.

2.3.

სავალუტო ბაზარზე ყველა სახის ოპერაცია, მათ შორის ინვესტიცია
მისაღები იქნება მხოლოდ იმ ადამიანებისთვის, რომლებმაც გაიგეს
და აღიარებენ საქმიანობასთან დაკავშირებულ ყველა შესაძლო
საფრთხეებს და მზად არიან ფინანსურ დანაკარგებზე, რაც მათ
კეთილდღეობაზე გავლენას არ მოახდენს.

2.4.

კომპანიის
მომსახურების
გამოყენებამდე
და
სავაჭრო
/
საინვესტიციო
ოპერაციების
განხორციელებამდე,
ყველა
პასუხისმგებლობით უნდა მიუდგეს სწორი სავაჭრო / საინვესტიციო
სტრატეგიის არჩევის საკითხს არსებული რესურსების, გაკვეთილების
გაცნობისა და სხვა არსებითი კრიტერიუმების გათვალისწინებით.

2.5.

უნდა გაარკვიოთ თუ რამდენად მისაღებია თქვენი საქმიანობა
ფინანსურ ბაზრებზე თავად თქვენთვის, ფასების შესაძლო

ცვლილებების გათვალისწინებით, მათ შორის უცხოურ სავალუტო
ბაზარზე "Forex", შეიძლება გამოიწვიოს ფინანსური დანაკარგები.

3.

2.6.

პასუხისმგებლობა
კონკრეტული
სავაჭრო
/
საინვესტიციო
სტრატეგიის შერჩევისას, რისკების გაანგარიშებისას და ფინანსური
რესურსების გამოყენებისას, ეკისრება მხოლოდ კლიენტს, რომლის
ძირითადი ამოცანაა აიღოს პასუხისმგებელობა გადაწყვეტილებების
მისაღებად.

2.7.

კომპანიის მომსახურებების გამოყენებისას, ყურადღება მთლიანად
არ უნდა იყოს გამახვილებული.

2.8.

არ შეიძლება დაეყრდნოთ მხოლოდ სავაჭრო ოპერაციების
მომგებიან შედეგებს და წინა წლებში განხორციელებულ წარმატებულ
ინვესტიციებს, რადგან ეს არ შეიძლება იყოს მომავალი
გარანტირებული მოგების მომტანი.

რისკის კატეგორიების ძირითადი სახეობების აღწერა
3.1.










3.2.






მხარის ეფექტი:
აღნიშნული
ეფექტი
მიიღწევა
პირველადი
დეპოზიტის
გამოყენებისას, რათა გაზარდოს მოგება არასაკმარისი ფინანსური
კაპიტალის გარეშე. კლიენტის მიერ დეპონირებულ პირველად
დეპოზიტსა და დამატებით თანხებს შორის კორელაციის ხარისხი,
ასახავს ტრანზაქციის რისკს უცხოურ ვალუტაში და ფინანსურ
სტაბილურიბას
პირველ რიგში საბაზრო ბერკეტი "ფორექსზე" უზრუნველყოფს
ვაჭრობის შესაძლებლობას კაიტალის გაზრდით ყოველგვარი
გადასახადების გარეშე.
საკრედიტო მხარი გამოიყენება მოგების გაზრდის მიზნით, მაგრამ
კლიენტმა
უნდა გაითვალისწინოს ბერკეტის წესი, რომლის
მიხედვითაც პოტენციური ზარალიც ასევე რამოდენიმეჯერ იზრდება.
ამდენად, თუ ბაზარი თქვენი ღია პოზიციის საწინააღმდეგოდ მიდის,
სავარაუდოდ, თქვენ მოგიწევთ პირველადი დეპოზიტის ოდენობით
დანაკარგის გაღება ბაზარზე პოზიციის შესანარჩუნებლად.
ამ რისკის კატეგორიის მინიმუმამდე შემცირების და პოტენციური
ფინანსური დანაკარგების მნიშვნელოვნად შემცირების აუცილებელი
პირობებია:
o მარჟის მაქსიმალური დონის შენარჩუნება («მარჟის დონე»);
o Stop Loss ოფციის გამოყენება, რომელიც სავაჭრო ტერმინალშია
მოცემული;
o "რისკის მენეჯერის" პროგრამული უზრუნველყოფის აქტივაცია და
სათანადოდ კონფიგურაცია.
საბაზრო რისკი და ინსტრუმენტების მაღალი ვოლატიურობა:
ბაზრის რისკის გამომდინარეობს "Forex" ბაზრის მონაწილეთა
რაოდენობიდან, ასევე ფიუჩერსული და CFD კონტრაქტების
მნიშვნელოვანი რაოდენობიდან, რომლებიც ბაზარზე მოქმედებენს
სხვადასხვა მოცულობის თანხებით, მიზნებითა და სავაჭრო
სტრატეგიების მიხედვით.
საბაზრო რისკი აღიარებულია, როგორც გადასახადების შესრულენის
შესაძლებლობა, რომელიც მნიშვნელოვნად განსხვავდება იმ
გადასახადებისგან რომლსაც თავად შეიცავს. დანაკარგების ან
მოგების შეზღუდვის მიზნით, ზოგიერთი ბრძანება საბოლოოდ
დაკარგავს ეფექტურობას. ეს ფაქტი იწვევს ფასის მნიშვნელოვან
გადაადგილების შესაძლებლობას მოკლე ვადებში და შესაბამისად,
გარკვეული ბრძანებების შესრულების უუნარობას.



3.3.











3.4.

დოკუმენტაციის ფართო სპექტრს აქვს ფასების ცვლილების
მნიშვნელოვანი ინტრაიდული სპექტრი, რაც გულისხმობს სავაჭრო
ოპერაციების დროს მოგების და ზარალის მაღალ ალბათობას.
ტექნიკური რისკები:
კომპანიის ელექტრონული ვაჭრობის სისტემაში გარიგებების
განხორციელება
გულისხმობს
ამ
სისტემის
მუშაობასთან
დაკავშირებულ რისკებს, მათ შორის ტექნიკურ და პროგრამული
უზრუნველყოფის პოტენციურ შეცდომებს. ზღვრული გარიგებების
ტრანზაქციებში გამოყენებული ელექტრონული და საკომუნიკაციო
აღჭურვილობის ასეთმა დარღვევებმა შეიძლება გამოიწვიოს
მოულოდნელი
და
არაპროგნოზირებადი
შედეგები
პრეტენდენტებისთვის და გახდეს სავალუტო ბაზარზე "Forex" და / ან
CFD ოპერაციებში მათი ტრანზაქციების გაუფასურების მიზეზი.
აქედან გამომდინარე, ტექნიკური რისკები აღიარებულია, როგორც
კლიენტის მიერ მნიშვნელოვანი დანაკარგების შესაძლებლობა
ტექნიკისა და საკომუნიკაციო არხების გაუმართაობის გამო,
რომელიც გამოიყენება სავალუტო ბაზარზე "Forex" და
CFD
სამომავლო ბაზარზე.
ზემოხსენებული დარღვევების მიზეზი შეიძლება იყოს აპარატურა და
პროგრამული უზრუნველყოფა და შეიძლება დაკავშირებული იყოს
როგორც ობიექტურ გარემოებებზე, ასევე კლიენტის მიერ ტექნიკის
მუშაობის წესების არასათანადო დაცვაზე.
ტერმინალის გამოყენებით სავაჭრო ოპერაციების ჩატარებისას
კლიენტს ეკისრება რისკები, რომლებიც გამომდინარეობს, მაგრამ არ
შემოიფარგლება შემდეგი მიზეზებით:
კლიენტის მიერ ტერმინალის პარამეტრების უგულებელყოფა და მისი
არასათანადო დაყენება, კლიენტის ნებართვის გარეშე მისი პირადი
ელექტრონული
ფოსტის
და
მობილური
ტელეფონის
ხელმისაწვდომობა მესამე მხარესთან, მათ შორის, ყველა შესაძლო
სიტუაცია, რომელშიც კლიენტმა განზრახ ან შეცდომით გამოაქვეყნა
მისი რეგისტრაციის მონაცემები მესამე პირებისთვის, სხვადასხვა
სახის შეცდომები, არა მხოლოდ ტექნიკური, არამედ პროგრამულიც.
კლიენტის კომუნიკაციის ხარისხი, კლიენტის მიერ საკუთარი
ელექტრონული ფოსტის საშუალებით კომპანიის გაგზავნილი
ინფორმაციის დროული წაკითხვა, კლიენტის ინფორმირება
კომუნიკაციების,
ელექტრონული და სხვა სისტემების ნებისმიერი დარღვევის და
მისგან წარმოქმნილი ნებისმიერი ფორმისმაჟორის შესახებ.
იურიდიული და სოციალურ-პოლიტიკური რისკის კატეგორიები:

აღნიშნული კატეგორიები მოიცავს ისეთ რისკებს რომელიც გამოწვეულია
მოქმედი კანონმდებლობის ცვლილებით, მათ შორის დაბეგვრასთან
დაკავშირებული რისკებით,
ასევე ეკონომიკურ და პოლიტიკურ
სიტუაციებში მნიშვნელოვანი ცვლილებების გამო შექმნილი რისკებით
როგორიცაა მთავრობის და სოციალური ცხოვრების არასტაბილურობის
შეცვლა
4.

ფორს მაჟორი
4.1.

კომპანიას არ შეიძლება დაეკისროს პასუხისმგებლობა კლიენტის
დანაკარგებზე, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად გამოწვეულია
მთავრობის მიერ დაწესებული შეზღუდვებისა და ვალუტის ან საბაზრო
წესების მიხედვით, სამხედრო ქმედებებით და რომელიც წარმოიშვა
სავაჭრო, ან სხვა პირობების შეჩერების გზით, როგორც წესი,
სახელწოდებით "ფორს მაჟორი".

4.2.

5.

კლიენტმა უნდა იცოდეს მნიშვნელოვანი ზარალის მიღების შესახებ
სავალუტო ბაზარზე "Forex"-ზე, ფიუჩესრულ ან CFD კონტრაქტების
ბაზარზე მოღვაწეობისას, იმ გარემოებების გამო, რომელიც არ
შეიძლება წინასწარ განსაზღვროს ან მოახდინოს ზემოქმედება, მათ
შორისაა, თუმცა არ შემოიფარგლება: ტერორისტული თავდასხმები ,
ომი და ნებისმიერი ძალადობა, რომელიც ატარებს ომის ნიშანებს,
ფინანსურ ბაზრებზე დროებით ან ხანგრძლივი შეჩერება, ფინანსური
ბაზრების არასტაბილურობა, რასაც თან ახლავს ლიკვიდურობის
მკვეთრი
ვარდნა,
სტიქიური
უბედურებები,
სახელმწიფო
ხელისუფლების
გადაწყვეტილებები,
უცხოური
ინტერვენცია,
კონტრაგენტის მიერ ოპერაციის განხორციელებისას არსებული
ცვლილებები,
მათ
შორის
სავალდებულო
ცვლილებები
ოპერაციისრეჟიმში, რომელიც ეხება კომპანიებსა და ბანკებს.

დასკვნითი დებულებები:
5.1.

სს საბროკერო და აქტივების მართვის კომპანია ველსი. მოუწოდებს
თავის კლიენტებს ყურადღებით გაეცნონ და გაითვალისწინონ
უცხოურ სავალუტო ბაზარზე ინვესტიციების რისკები "ფორექსთან "
მიმართებაში, ასევე სხვა ბაზრები მათი მიზნებისა და ფინანსური
შესაძლებლობების გათვალისწინებით

5.2.

მოცემული შეტყობინების მიზარს არ წარმოადგენს კლიენტების
დარწმუნებას იმაში, რომ უარი თქვან "Forex"-ზე, ფიუჩესრულ ან CFD
კონტრაქტების ბაზარზე მოღვაწეობაზე. შეტყობინების მიზანია
დაეხმაროს კლიენტებს შესაძლო პრაქტიკული და თეორიული
რისკების ობიექტურ შეფასებაში, რომელიც ამ საქმიანობსთან არის
დაკავშირებული.

