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INFORMĀCIJA PAR VISĀM IZMAKSĀM UN IZDEVUMIEM
Lūdzam iepazīties ar šo informatīvo materiālo pirms lēmumu pieņemšanas par ieguldījumu
veikšanu attiecīgajos finanšu instrumentos.
Šis dokuments sniedz visu izmaksu un izdevumu, kas var būt saistīti ar ieguldījumiem norādītajos
finanšu instrumentos (FI), piemērus.
Norādītie piemēri ir izstrādāti izmaksu un izdevumu, kas var būt saistīti ar ieguldījumiem
norādītajos FI, struktūras parauga un ilustrācijas nolūkos un nevar tikt interpretēti kā vai uzskatīti
par ieguldījumu konsultāciju vai ieteikumu, ieguldījumu pakalpojuma vai blakuspakalpojuma
piedāvājumu, ieteikumu / uzaicinājumu iesaistīties jebkurā ieguldījumu darbībā vai atturies no
tās, pirkt vai pārdot jebkuru FI, veikt vai neveikt jebkādu citu ieguldījumu darbību, kā arī nevar tikt
interpretēti kā vai uzskatīti par jebkādu juridisku, nodokļu vai citu konsultāciju vai padomu.
Piemēros sniegti izmaksu un izdevumu aprēķini var atšķirties no izmaksām un izdevumiem, kas
var faktiski rasties Klientam, jo faktiskās izmaksas un izdevumi ir atkarīgi no spēkā esošajām
Bankas komisiju maksām, konkrētā FI, Rīkojuma izpildes vietas, kā arī no darījuma ar FI apjoma
un citiem darījuma ar FI individuālajiem parametriem.
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1. BIRŽĀ TIRGOTI FONDI (ANGĻ.VAL. - ETF)
Norādītais piemērs ir izstrādāts, izmantojot šādus pieņēmumus:
•
ieguldījumi tiek veikt pēc vienkāršās investīciju stratēģijas “Pirkt un Turēt” (angļ.val. - Buy&Hold),
•
līdzekļi tiek ieguldīti FI pirkšanā un FI tiek pārdoti pēc gada (ieguldījumu termiņš – 1 gads).
Norādītais piemērs ir izstrādāts atsevišķam ETF veidam, bet izmaksas un izdevumi citiem ETF veidiem (piemēram, UCITS obligāciju
ieguldījumu fondiem, UCITS akciju ieguldījumu fondiem, UCITS sabalansētiem ieguldījumu fondiem, UCITS fondu ieguldījumu
fondiem, alternatīviem privātiem fondiem un citiem ne-UCITS fondiem, ieskaitot ETF) tiek strukturēti līdzīgi norādītajam
piemēram.
FI ISIN:
FI nosaukums:
FI tirgus:
Rīkojuma izpildes vieta (birža):
Ieguldījumu valūta:

US92189F1066
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF
ASV
NYSE
USD
Izmaksu un izdevumu piemērs

Izmaksu / izdevumu posteņi
Vienreizējas maksas
•
Bankas komisijas maksa par FI konta un FI naudas konta
atvēršanu
•
Bankas komisijas maksa par naudas līdzekļu pārskaitīšanu no
norēķinu konta uz FI naudas kontu norēķinu par darījumiem ar
FI nodrošināšanai
Pastāvīgas maksas
•
Bankas komisijas maksa par FI turēšanu1
•
Bankas komisijas maksa par FI konta un FI naudas konta
apkalpošanu
•
Fonda pārvaldnieka ieturēta komisijas maksa2
Rīkojuma izpildes (darījuma ar FI veikšanas) maksas
•
Bankas komisijas maksa par FI pirkšanas rīkojuma izpildi ar
nosacījumu, ka FI cena ir 20 USD par fonda daļu3
•
Bankas komisijas maksa par norēķinu par FI pirkšanu
nodrošināšanu
•
Bankas komisijas maksa par FI pārdošanas darījuma izpildi ar
nosacījumu, ka FI cena ir 20 USD par fonda daļu3
•
Uzcenojumus / cenas samazinājums (angļ.val.- mark-up / markdown)
•
Bankas komisijas maksa par norēķinu par FI pārdošanu
nodrošināšanu
FI portfeļa slēgšanas maksas
•
Bankas komisijas maksa par naudas līdzekļu pārskaitīšanu no FI
naudas konta uz norēķinu kontu
IZMAKSAS / IZDEVUMI KOPĀ:
•
Produkta izmaksas / izdevumi
•
Pakalpojumu izmaksas
Trešo pušu maksājumi Bankai (pamudinājumi)

Izmaksu / izdevumu apmērs
pēc ieguldījumu apjoma
(naudas izteiksmē un % no sākotnēja ieguldījuma)
1’000 USD
100’000 USD

0

0

0

0

-2 USD (-0.20%)

- 200 USD (-0.20%)

0
-5 USD (-0.50%)

0
-500 USD (-0.50%)

-25 USD (-2.50%)

-100 USD (-0.10%)

0
-25 USD (-2.50%)

0
-100 USD (-0.10%)

0

0

0

0

-30 USD (-3.00%)

-30 USD (-0.03%)

-87 USD (-8.70%)
-57 USD (-5.70%)
-30 USD (-3.00%)

-930 USD (-0.93%)
-900 USD (-0.90%)
-30 USD (-0.03%)

0

0

1

piemērā tiek izmantota pastāvīga vērtība, kas tika aprēķināta no FI tirgus vērtības FI pirkšanas brīdī, jo faktiskā komisijas maksa par FI
turēšanu tiek aprēķināta katru dienu un ir atkarīga no FI tirgus vērtības komisijas maksas aprēķināšanas brīdī
2 fonda pārvaldnieka ieturamā komisijas maksa (angļ.val. – management fee) parasti tiek ieturēta 1 reizi gadā fonda ieguldījumu daļu
turētāju reģistra slēgšanas brīdī (uz noteiktu datumu)
3 komisijas maksa par Rīkojuma Izpildi ir atkarīga no izpildes vietas, kur Rīkojums faktiski tiek izpildīts. Komisijas maksu detalizēts
apraksts ir pieejams Bankas Cenrādī
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Izmaksu un izdevumu kumulatīvā iedarbība uz ieguldījumu ienesīgumu
FI
cena
(USD)
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Ieņēmumi/zaudējumi
pēc ieguldījumu apjoma
(USD)
1’000.00

100’000.00

30

413.00

49’170.00

29

363.00

44’170.00

28

313.00

39’170.00

27

263.00

34’170.00

26

213.00

29’170.00

25

163.00

24’170.00

24

113.00

19’170.00

23

63.00

14’170.00

22

13.00

9’170.00

21

-37.00

4’170.00

20

-87.00

-830.00

19

-137.00

-5’830.00

18

-187.00

-10’830.00

17

-237.00

-15’830.00

16

-287.00

-20’830.00

15

-337.00

-25’830.00

14

-387.00

-30’830.00

13

-437.00

-35’830.00

12

-487.00

-40’830.00

11

-537.00

-45’830.00

10

-587.00

-50’830.00

3/9

2. PARASTĀS AKCIJAS
Norādītais piemērs ir izstrādāts, izmantojot šādus pieņēmumus:
•
ieguldījumi tiek veikt pēc vienkāršās investīciju stratēģijas “Pirkt un Turēt” (angļ.val. - Buy&Hold),
•
līdzekļi tiek ieguldīti FI pirkšanā un FI tiek pārdoti pēc gada (ieguldījumu termiņš – 1 gads).
Norādītais piemērs ir izstrādāts atsevišķam akcijas veidam, bet izmaksas un izdevumi citiem akciju veidiem (piemēram,
privileģētām akcijām bez ietvertā atvasināta FI, publiski tirgotiem akciju instrumentiem ADR, GDR, RDR) tiek strukturēti līdzīgi
norādītajam piemēram.
FI ISIN:
FI nosaukums:
FI tirgus:
Rīkojuma izpildes vieta (birža):
Ieguldījumu valūta:

GB0031348658
Barclays PLC
Eiropas Savienība
XETRA
EUR
Izmaksu un izdevumu piemērs

Izmaksu / izdevumu posteņi
Vienreizējas maksas
•
Bankas komisijas maksa par FI konta un FI naudas konta
atvēršanu
•
Bankas komisijas maksa par naudas līdzekļu pārskaitīšanu no
norēķinu konta uz FI naudas kontu norēķinu par darījumiem ar
FI nodrošināšanai
Pastāvīgas maksas
•
Bankas komisijas maksa par FI turēšanu1
•
Bankas komisijas maksa par FI konta un FI naudas konta
apkalpošanu
Rīkojuma izpildes (darījuma ar FI veikšanas) maksas
•
Bankas komisijas maksa par FI pirkšanas rīkojuma izpildi ar
nosacījumu, ka FI cena ir 2 EUR par akciju2
•
Bankas komisijas maksa par norēķinu par FI pirkšanu
nodrošināšanu
•
Bankas komisijas maksa par FI pārdošanas rīkojuma izpildi ar
nosacījumu, ka FI cena ir 2 EUR par akciju2
•
Uzcenojumus / cenas samazinājums (angļ.val.- mark-up / markdown)
•
Bankas komisijas maksa par norēķinu par FI pārdošanas
nodrošināšanu
FI portfeļa slēgšanas maksas
•
Bankas komisijas maksa par naudas līdzekļu pārskaitīšanu no FI
naudas konta uz norēķinu kontu3
IZMAKSAS / IZDEVUMI KOPĀ:
•
Produkta izmaksas / izdevumi
•
Pakalpojumu izmaksas
Trešo pušu maksājumi Bankai (pamudinājumi)

Izmaksu/izdevumu apmērs
pēc ieguldījumu apjoma
(naudas izteiksmē un % no sākotnēja ieguldījuma)
1’000 EUR
100’000 EUR

0

0

0

0

-2 EUR (-0.20%)

-200 EUR (-0.20%)

0

0

-30 EUR (-3.00%)

-200 EUR (-0.2%)

0

0

-30 EUR (-3.00%)

-200 EUR (-0.2%)

0

0

0

0

-25.86 EUR (-2.6%)

-25.86 EUR (-0.03%)

- 87.86 EUR (-8.80%)
-62.00 EUR (-6.20%)
-25.86 EUR (-2.60%)

-625.86 EUR (-0.63%)
-600 EUR (-0.60%)
-25.86 EUR (-0.03%)

0

0

1

piemērā tiek izmantota pastāvīga vērtība, kas tika aprēķināta no FI tirgus vērtības FI pirkšanas brīdī, jo faktiskā komisijas maksa par FI
turēšanu tiek aprēķināta katru dienu un ir atkarīga no FI tirgus vērtības komisijas maksas aprēķināšanas brīdī
2 komisijas maksa par Rīkojuma Izpildi ir atkarīga no izpildes vietas, kur Rīkojums faktiski tiek izpildīts. Komisijas maksu detalizēts
apraksts ir pieejams Bankas Cenrādī
3
komisijas maksas aprēķinā izmantots valūtas apmaiņas kurss 1 EUR = 1.1600 USD
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Izmaksu un izdevumu kumulatīvā iedarbība uz ieguldījumu ienesīgumu
FI
cena
(EUR)
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Ieņēmumi/zaudējumi
pēc ieguldījumu apjoma
(EUR)
1’000.00

100’000.00

30

412.14

49’574.14

29

362.14

44’574.14

28

312.14

39’574.14

27

262.14

34’574.14

26

212.14

29’574.14

25

162.14

24’574.14

24

112.14

19’574.14

23

62.14

14’574.14

22

12.14

9’574.14

21

-37.86

4’574.14

20

-87.86

-425.86

19

-137.86

-5’425.86

18

-187.86

-10’425.86

17

-237.86

-15’425.86

16

-287.86

-20’425.86

15

-337.86

-25’425.86

14

-387.86

-30’425.86

13

-437.86

-35’425.86

12

-487.86

-40’425.86

11

-537.86

-45’425.86

10

-587.86

-50’425.86
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3. INSTRUMENTI AR FIKSĒTO IENĀKUMU
Norādītais piemērs ir izstrādāts, izmantojot šādus pieņēmumus:
•
ieguldījumi tiek veikt pēc vienkāršās investīciju stratēģijas “Pirkt un Turēt” (angļ.val. - Buy&Hold),
•
līdzekļi tiek ieguldīti FI pirkšanā un FI tiek pārdoti pēc gada (ieguldījumu termiņš – 1 gads).
Norādītais piemērs ir izstrādāts atsevišķam obligācijas veidam, bet izmaksas un izdevumi citiem obligāciju veidiem (piemēram,
valsts parādzīmēm un obligācijām ar vienkāršo struktūru, korporatīvām obligācijām un ķīlu zīmēm ar vienkāršo struktūru, parāda
vērtspapīriem ar iestrādāto atvasināto FI) tiek strukturēti līdzīgi norādītajam piemēram.
FI ISIN:
FI nosaukums:
FI tirgus:
Rīkojuma izpildes vieta:
Ieguldījumu valūta:

US013817AQ48
ALCOA Inc.5.87% 23/02/2022
Eiroobligācijas
Ārpusbiržas
USD
Izmaksu un izdevumu piemērs

Izmaksu / izdevumu posteņi
Vienreizējas maksas
•
Bankas komisijas maksa par FI konta un FI naudas konta
atvēršanu
•
Bankas komisijas maksa par naudas līdzekļu pārskaitīšanu no
norēķinu konta uz FI naudas kontu norēķinu par darījumiem ar
FI nodrošināšanai
Pastāvīgas maksas
•
Bankas komisijas maksa par FI turēšanu1
•
Bankas komisijas maksa par FI konta un FI naudas konta
apkalpošanu
Rīkojuma izpildes (darījuma ar FI veikšanas) maksas
•
Bankas komisijas maksa par FI pirkšanas rīkojuma izpildi ar
nosacījumu, ka FI cena ir 100% no nomināla2
•
Bankas komisijas maksa par norēķina par FI pirkšanu
nodrošināšanu
•
Kupona ienākums gadā
•
Nodoklis uz kupona ienākumu (10%)
•
Bankas komisijas maksa par FI pārdošanas rīkojuma izpildi ar
nosacījumu, ka FI cena ir 100% no nomināla2
•
Uzcenojumus / cenas samazinājums (angļ.val.- mark-up /
mark-down)
•
Bankas komisijas maksa par norēķinu par FI pārdošanas
nodrošināšanu
FI portfeļa slēgšanas maksas
•
Bankas komisijas maksa par naudas līdzekļu pārskaitīšanu no
FI naudas konta uz norēķinu kontu
IZMAKSAS / IZDEVUMI KOPĀ:
•
Produkta izmaksas / izdevumi
•
Pakalpojumu izmaksas
Trešo pušu maksājumi Bankai (pamudinājumi)

Izmaksu/izdevumu apmērs
pēc ieguldījumu apjoma
(naudas izteiksmē un % no sākotnēja ieguldījuma)
1’000 USD
100’000 USD

0

0

0

0

- 2 USD (-0.20%)

-200 USD (-0.20%)

0

0

-50 USD (-5.00%)

-100 USD (-0.10%)

-40 USD (-4.00%)
+58.70 USD (+5.87%)
-5.87 USD (-0.59%)

-40 EUR (-0.04%)
+5870 USD (+5.87%)
-587 USD (-0.59%)

-50 USD (-5.00%)

-100 USD (-0.10%)

0

0

-40 USD (-4.00%)

-40 USD (-0.04%)

-30 USD (-3.00%)

-30 USD (-0.03%)

-159.17 USD (-15.92%)
-129.17 USD (-12.92%)
-30 USD (-3.00%)

4773.00 USD (4.77%)
4803.00 USD (4.80%)
-30 USD (-0.03%)

0

0

1

piemērā tiek izmantota pastāvīga vērtība, kas tika aprēķināta no FI tirgus vērtības FI pirkšanas brīdī, jo faktiskā komisijas maksa par FI
turēšanu tiek aprēķināta katru dienu un ir atkarīga no FI tirgus vērtības komisijas maksas aprēķināšanas brīdī
2 komisijas maksa par Rīkojuma izpildi ir atkarīga no izpildes vietas, kur Rīkojums faktiski tiek izpildīts. Komisijas maksu detalizēts
apraksts ir pieejams Bankas Cenrādī
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Izmaksu un izdevumu kumulatīvā iedarbība uz ieguldījumu ienesīgumu
FI
cena
(USD)
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Ieņēmumi/zaudējumi
pēc ieguldījumu apjoma
(USD)
1’000.00

100’000.00

30

346.70

54’773.00

29

296.70

49’773.00

28

246.70

44’773.00

27

196.70

39’773.00

26

146.70

34’773.00

25

96.70

29’773.00

24

46.70

24’773.00

23

-3.30

19’773.00

22

-53.30

14’773.00

21

-103.30

9’773.00

20

-153.30

4’773.00

19

-203.30

-227.00

18

-253.30

-5’227.00

17

-303.30

-10’227.00

16

-353.30

-15’227.00

15

-403.30

-20’227.00

14

-453.30

-25’227.00

13

-503.30

-30’227.00

12

-553.30

-35’227.00

11

-603.30

-40’227.00

10

-653.30

-45’227.00
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4. VALŪTAS MIJMAIŅAS DARĪJUMI (ANGĻ.VAL. – SWAP)
Norādītais piemērs ir izstrādāts SWAP darījumam ar termiņu 30 dienas, bet izmaksas un izdevumi citiem SWAP darījuma
termiņiem (piemēram, uz 3, 6 vai 12 mēnešiem) tiek strukturēti līdzīgi norādītajam piemēram. Prognozēto izmaksu / izdevumu
svārstības konkrētam piemēram ir aprēķinātas pēc noteiktā valūtas kursa. Ja darījums tiek veikts pēc atšķirīga valūtas kursa,
ienesīgums un darījuma izmaksas / izdevumi var būt atšķirīgi nekā norādīts piemērā, jo ir atkarīgas no valūtas tirgus kursa
svārstībām.
Bāzes valūta:
Darījuma valūta:
Darījuma summa:
Darījuma termiņš:
TOD, TOM vai SPOT kurss (pirmās valūtas operācijas kurss):
Nākotnes darījuma (angļ.val. – FORWARD) kurss (otrās valūtas operācijas kurss):
Naudas līdzekļu summa (drošības depozīts), kas tiek bloķēta Klienta norēķinu kontā uz visu
darījuma termiņu, kā finanšu ķīla Klienta saistību pret Banku izpildes nodrošināšanai:

EUR
USD
1’000’000.00 EUR
30 dienas
1.2300
1.2320
120’000 EUR
(12% no darījuma summas)

Izmaksu un izdevumu piemērs

Izmaksu / izdevumu posteņi
Vienreizējas maksas
Pastāvīgas maksas
Rīkojuma izpildes (darījuma ar FI veikšanas) maksas
•
Bankas komisijas maksa par EUR pirkšanas
rīkojuma izpildi
•
Bankas komisijas maksa par EUR pārdošanas
rīkojuma izpildi
FI portfeļa slēgšanas maksas
Uzcenojums (angļ.val.- mark-up) Klienta labā

IZMAKSAS / IZDEVUMI KOPĀ:
•
•

Produkta izmaksas / izdevumi
Pakalpojumu izmaksas

Trešo pušu maksājumi Bankai (pamudinājumi)
Kopējais ieguldījumu ienesīgums

Izmaksu / izdevumu apmērs
pēc ieguldījumu apjoma
(naudas izteiksmē un % no sākotnēja ieguldījuma)
100’000 EUR
1’000’000 EUR
0
0
0
0

0

0

0
0
+20.00 USD (0.195 % no
darījuma summas)

0
0
+200.00 USD (0.195% no
darījuma summas)

+20.00 USD (0.195 % no
darījuma summas)
0
+20.00 USD (0.195 % no
darījuma summas)

+200.00 USD (0.195% no
darījuma summas)
0
+200.00 USD (0.195% no
darījuma summas)

0

0

+200.00 USD (1.951% no
darījuma summas)

+2’000.00 USD (1.951% no
darījuma summas)

SWAP darījuma (par summu 1’000’000 EUR) rezultātā saskaņā ar norādīto piemēru Klients ir nopelnījis 2’000 USD (1’000’000 x
1.2320 – 1’000’000 x 1.2300).
Darījuma ilustratīvs piemērs (darījumam par summu 1’000’000 EUR):
Punkti
Naudas izteiksmē
FORWARD punkti noslēgtajā darījumā, no kuriem:
0.0020 (1.951% no darījuma summas)
2`000.00 USD
0.0018 (1.756% no darījuma summas)
1`800.00 USD
•
tirgus FORWARD punkti
0.0002 (0.195% no darījuma summas)
200.00 USD
•
Bankas FORWARD punkti (mark-up)
Kopējais ieguldījumu ienesīgums:
+2’000.00 USD
Dotajā piemērā FORWARD punkti ir 0.0020, no kuriem 0.0018 ir tirgus FORWARD punkti un 0.0002 ir Bankas FORWARD punkti
(mark-up) par labu Klientam. Naudas izteiksmē Klients no darījuma nopelna 1’800 USD pēc tirgus FORWARD punktiem un 200
USD pēc Bankas FORWARD punktiem, kopā 2’000 USD.
Klienta izmaksas valūtas SWAP darījumos ir atkarīgas:
•
no valūtas darījuma pāra;
•
no valūtas tirgus kursu svārstībām (t.i. jebkuru ekonomisku vai politisku notikumu rezultātā valūtas kurss var mainīties
un līdz ar to SWAP darījuma cena mainās līdz ar valūtas kursu izmaiņām).
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5. ĀRPUSBIRŽAS VALŪTAS MAIŅAS NĀKOTNES DARĪJUMI (ANGĻ.VAL. – FORWARD)
Norādītais piemērs ir izstrādāts FORWARD darījumam ar termiņu 30 dienas, bet izmaksas un izdevumi citiem FORWARD darījuma
termiņiem (piemēram, uz 3, 6 vai 12 mēnešiem) tiek strukturēti līdzīgi norādītajam piemēram. Prognozēto izmaksu / izdevumu
svārstības konkrētam piemēram ir aprēķinātas pēc noteiktā valūtas kursa. Ja darījums tiek veikts pēc atšķirīga valūtas kursa,
ienesīgums un darījuma izmaksas / izdevumi var būt atšķirīgas nekā norādīts piemērā, jo ir atkarīgas no valūtas tirgus kursa
svārstībām.
Bāzes valūta:
Darījuma valūta:
Darījuma summa:
Darījuma termiņš:
Kurss dienā, kad tiek noslēgts FORWARD darījums:
Nākotnes valūtas maiņas kurss (FORWARD kurss):
Naudas līdzekļu summa (drošības depozīts), kas tiek bloķēta Klienta norēķinu kontā uz visu
darījuma termiņu, kā finanšu ķīla Klienta saistību pret Banku izpildes nodrošināšanai:

EUR
USD
1’000’000.00 EUR
30 dienas
1.2300
1.2320
120’000 EUR
(12% no darījuma summas)

Izmaksu un izdevumu piemērs

Izmaksu / izdevumu posteņi
Vienreizējas maksas
Pastāvīgas maksas
Rīkojuma izpildes (darījuma ar FI veikšanas) maksas
•
Bankas komisijas maksa par EUR pirkšanas
Rīkojuma izpildi
FI portfeļa slēgšanas maksas
Cenas samazinājums (angļ.val. – mark-down) Bankas
labā

Izmaksu / izdevumu apmērs
pēc ieguldījumu apjoma
(naudas izteiksmē un % no sākotnēja ieguldījuma)
100’000 EUR
1’000’000 EUR
0
0
0
0

0
0
-20.00 USD (0.195 % no
darījuma summas)

0
0
-200.00 USD (0.195 % no
darījuma summas)

-20.00 USD (0.195 % no
darījuma summas)
0
-20.00 USD (0.195 % no
darījuma summas)

-200.00 USD (0.195 % no
darījuma summas)
0
-200.00 USD (0.195 % no
darījuma summas)

Trešo pušu maksājumi Bankai (pamudinājumi)

0

0

Kopējais ieguldījumu ienesīgums (zaudējumi)

-200.00 USD (1.951% no
darījuma summas)

-2`000.00 USD (1.951% no
darījuma summas)

IZMAKSAS/IZDEVUMI KOPĀ:
•
•

Produkta izmaksas / izdevumi
Pakalpojumu izmaksas

Forward darījumā (par summu 1’000’000 EUR) Klients rīkojuma iesniegšanas dienā fiksē darījuma kursu 1.2320 ar saistībām pēc
30 dienām pirkt 1’000’000 EUR un pārdot 1’232’000 USD.
Darījuma (par summu 1’000’000 EUR) ilustratīvs piemērs (ņemts vērā pret FORWARD kursu darījuma noslēgšanas dienā):
Punkti
Naudas izteiksmē
FORWARD punkti noslēgtajā darījumā, no kuriem:
0.0020 (1.951% no darījuma summas)
2`000.00 USD
0.0018 (1.756% no darījuma summas)
1`800.00 USD
•
tirgus FORWARD punkti
0.0002 (0.195% no darījuma summas)
200.00 USD
•
Bankas FORWARD punkti (mark-down)
Kopējais darījuma ienesīgums (zaudējumi) ir - 2`000.00 USD (ņemts vērā pret kursu FORWARD darījuma noslēgšanas dienā).
Dotajā darījumā FORWARD punkti ir 0.0020, no kuriem 0.0018 ir tirgus FORWARD punkti un 0.0002 ir Bankas FORWARD punkti
(mark-down). Naudas izteiksmē tas ir, ja Klients veiktu darījumu pa tirgus FORWARD punktiem, tad pēc 30 dienām Klients pirktu
1’000’000 EUR un pārdotu 1’231’800 USD (pēc kursa 1.2318). Banka darījumam pievieno savus FORWARD punktus 0.0002 un pēc
30 dienām Klients pērk 1’000’000 EUR un pārdod 1’232’000 USD (pēc fiksētā kursa 1.2320). Darījuma starpība naudas izteiksmē
ir 200 USD.
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