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МЕТА 
Цей документ надає вам ключову інформацію про цей інвестиційний продукт. Це не маркетинговий матеріал. Ця 
інформація надається в законодавчому порядку для того, щоб ви могли зрозуміти суть, ризики, витрати, потенційні 
прибутки та збитки даного продукту, а також порівняти його з іншими продуктами. 
 
ПРОДУКТ 
Цей продукт розроблений АБ УКРГАЗБАНК. Діяльність АБ УКРГАЗБАНК регулюється Національним Банком України (НБУ). 
Банк здійснює свою діяльність на території України на підставі статуту та банківської ліцензії №123 від 06.10.2011. АБ 
УКРГАЗБАНК володіє 7 ліцензіями від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Деталі про ліцензії 
 
Цей інформаційний документ опублікований 18 червня 2021 року. 
 
 

Попередження про ризики! Ви збираєтеся придбати складний для розуміння та трейдінгу продукт. Робота з 
цим продуктом є дуже спекулятивною та ризиковою діяльністю. За рахунок використання кредитного плеча, 
значно підвищуються ризики, включаючи можливість повної втрати коштів. 
 
Такий вид торгівлі підходить не всім інвесторам та трейдерам. Беручи до уваги всі ризики, Ви не повинні 

брати участь в торгівлі зазначеним продуктом, якщо не розумієте специфіку контрактів та договірних відносин, в які Ви 
вступаєте. Ви повинні ретельно розглянути питання про доцільність здійснення валютних операцій, виходячи зі свого 
досвіду, цілей, фінансового стану та інших обставин. Якщо у Вас виникають сумніви, то рекомендуємо звернутися за 
незалежною фінансовою консультацією.  
 
 
ТИП ПРОДУКТУ 
 
Rolling FX Spot - це контракт, при якому прибуток або збиток, залежить від коливання ціни базової валюти, щодо валюти 
торгівлі (або валюти котирування). 
 
Символ - Базова валюта/Валюта торгівлі=Валютна пара 
 
Торгівля Rolling FX Spot дозволяє трейдеру спекулювати на підвищенні або падінні ціни базової валюти. Незважаючи на те, 
що ви не будете володіти базовою валютою, ваш прибуток або збиток залежить від змін цін базової валюти та розміру 
вашої позиції.  
 
Для кожної валютної пари вказуються дві ціни:  
 
- більш висока ціна («Ask»), по якій клієнт може купити ( «відкрити довгу позицію»)  
- нижча ціна («Bid»), по якій клієнт може продати («відкрити коротку позицію»).   
Різниця між ними є спредом.  
Кредитне плече для Rolling FX Spot може збільшити ваші прибутки або збитки. 
 
 
Відвідайте сайт https://www.forex.ukrgasbank.com/trading-conditions для отримання додаткової інформації стосовно 
доступних для торгівлі валютних пар та їх торговельних специфікацій. 
 
 
ЦІЛІ 
 
Метою торгівлі Rolling FX Spot є отримання фінансового результату від коливань ціни валютної пари, без 
реальної поставки. Ваша дохідність залежить від розміру результативності (або руху) валютної пари та 
розміру вашої позиції. Цей продукт використовують з метою спекуляції або хеджування та торгується з 
використанням кредитного плеча. Під кредитним плечем мають на увазі використання невеликої суми 
капіталу для підтримки інвестицій із більшим ризиком. Rolling FX Spot вимагає для відкриття позиції лише 
невелику частину умовної суми контракту, яка виступає якості початкової маржі (забезпечення). 
 
Зверніть увагу, що маржинальна торгівля вимагає особливої обережності, оскільки, ви можете отримати 
великий прибуток, якщо ціна рухається на вашу користь, проте ви також ризикуєте отримати суттєві збитки, 
якщо ціна рухається проти вас. 
 
РИЗИКИ ВІДКРИТТЯ ДОВГОЇ ПОЗИЦІЇ 
 
Відкриття довгої позицій (або угода на купівлю) по цьому продукту означає, що Ви купуєте валютну пару для спекулятивних 
цілей, очікуючи зростання базового активу в період між відкриттям та закриттям. 
Як власник довгої позиції, Ви заробляєте при зростанні ціни на базовий актив, поки позиція відкрита. 
З іншого боку, Ви отримуєте збитки при відкритої довгої позиції, якщо ринкова ціна на базовий актив падає. 
 
РИЗИКИ ВІДКРИТТЯ КОРОТКОЇ ПОЗИЦІЇ 
Відкриття короткої позицій (або угода на продаж) по цьому продукту означає, що Ви продаєте валютну пару для 
спекулятивних цілей, очікуючи падіння базового активу в період між відкриттям та закриттям. 
Як власник короткої позиції, Ви заробляєте при падінні ціни на базовий актив, поки позиція відкрита. 
З іншого боку, Ви отримуєте збитки при відкритій короткій позиції, якщо ринкова ціна на базовий актив зростає. 
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ТИП ІНВЕСТОРА 
Торгівля цим продуктом підходить не для всіх. Цей продукт зазвичай використовують особи, які:  
- бажають, як правило, отримати короткочасний вплив на фінансові інструменти/ринки;  
- користуються (торгують) грошима, які вони можуть дозволити собі втратити;  
- мають диверсифікований портфель інвестицій та заощаджень;  
- мають високу толерантність до ризику;  
- розуміють вплив та ризики, пов’язані з маржинальною торгівлею. 
 
 
ТЕРМІН 
 
Rolling FX Spot - це продукт по якому не передбачено рекомендованого періоду утримання. Угоди Rolling FX Spot не 
розраховуються (без реальної поставки). 
Замість цього відкриті позиції, які залишаються на кінець торгового дня, переносяться на наступний доступний робочий 
день. 
Детальні відомості про кожному базовому варіанті інвестування можна знайти на сайті https://www.forex.ukrgasbank.com/ 
 
 
КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ 
 

Шкала ризику 
 

1 2 3 4 5 6  7 
          

 
                      Низький ризик                                                                                                           Високий ризик 
 
Зведений індикатор ризику - сумарний показник ризику даного продукту в порівнянні з іншими продуктами. Він показує 
ймовірність збитковості продукту через динаміку ринків. Ми класифікували цей продукт як 7 з 7, що є найвищим рівнем 
ризику. Це пов'язано з тим, що ви можете втратити весь свій торговий баланс. 
 
Торгові ризики збільшуються за рахунок кредитного плеча. У періоди високої волатильності або ринкової / економічної 
нестабільності ціни можуть значно коливатися. Подібні коливання можуть бути ще більш значними, якщо ваші позиції 
пов'язані з кредитним плечем, яке також може негативно вплинути на вашу позицію. В результаті маржинальні вимоги 
будуть швидко оновлюватися, а в разі невиконання маржинальних вимог ваші позиції можуть бути закриті. 
 
Торгуйте лише після того, як ви усвідомили та прийняли всі ризики пов'язані з проведенням операцій. Ви повинні ретельно 
розглянути питання про доцільність здійснення торгових операцій з використанням кредитного плеча. 
 
 
ВАЛЮТНИЙ РИЗИК 
Проведення операцій з Rolling FX Spot де валютою торгівлі виступає інша валюта ніж валюта вашого депозиту - це 
передбачає за собою валютний ризик. Оскільки результат в момент закриття контракту, а це отриманий прибуток або 
збиток, конвертується з валюти контракту в базову валюту депозиту. 
 
 
ТЕХНІЧНИЙ РИЗИК 
Онлайн торгівля та безпосередньо робота з торговельною платформою, пов'язана з ризиками її використання: 
- відмова апаратних засобів та програмного забезпечення; 
- час бездіяльності комп'ютера по відношенню до будь-якої торговельної системи АБ УКРГАЗБАНК; 
- відмова комунікаційної інфраструктури (наприклад, Інтернет), що з'єднує платформу АБ УКРГАЗБАНК з клієнтом; 
- тощо. 
 
В результаті будь-яких з цих збоїв системи може виявитися, що Ваше замовлення або не буде виконане відповідно до 
заявки, або буде відсутня можливість отримувати оперативну інформацію про свої позиції і про виконання вимог по маржі. 
 
Коли клієнт торгує онлайн (через інтернет), АБ УКРГАЗБАНК не несе відповідальності за збитки, втрати та витрати, 
викликані прямо або опосередковано якоюсь несправністю, порушенням передачі даних, роботи системи зв'язку, 
апаратного забезпечення (комп'ютера) або торгової платформи, незалежно від приналежності до АБ УКРГАЗБАНК, при 
обміні, розрахунку чи клірингу системи. 
 
Для отримання додаткової інформації про ризики, пов'язані з торгівлею цим продуктом, ознайомтеся, будь ласка, з 
розкриттям інформації по ризикам на нашому сайті https://www.forex.ukrgasbank.com/documents-information 
 
 
СЦЕНАРІЇ ВИКОНАННЯ 
Існує певні типи торгового ризику, включаючи ризик кредитного плеча, про які ви повинні знати, перш ніж починати 
торгувати. 
Тут детально описані чинники, що впливають на фінансовий результат по цьому продукту, в тому числі: 
• Ризик кредитного плеча 
• Ризик волатильності 
• Ризики пов’язаний зі стратегіями та виконанням ордерів 
• Ризик відкриття довгої позиції 
• Ризик короткої позиції 
• Ризик маржинальних вимог 
• Валютний ризик 
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• Технічний ризик 
• Ризик Форс-мажору 
 
 
Торговий приклад при відкритті позиції по цьому продукту  
Припустимо, що ринкова ціна валютної пари EUR/USD торгується на рівні 1.2000 / 1.2001. Ви вважаєте, що євро (EUR) 
збирається зміцнитися відносно долара США (USD) та хочете скористатися цим сценарієм. Тому ви вирішили придбати 100 
000 EUR/USD по ціні 1.2001 
 
Через два дні євро зміцнився до долара США, і ви вирішили зафіксувати прибуток, закривши свою довгу позицію EUR/USD. 
 
Тепер ціна EUR/USD торгується на рівні 1.2030 / 1.2031. Сума прибутку, який ви отримали від операції, до оподаткування, 
становить 290,00 доларів США. Прибуток/збиток обчислюється множенням зміни ціни (різниця ціни закриття до ціни 
відкриття) на об’єм позиції, тобто різниця між 1.2001 та 1.2030 (= 0,0029 або 29 пунктів) x 100 000 = 290,00 USD. 
 
 

Відкриття позиції 

Умовна сума угоди 100,000.00 EUR  

Ціна відкриття 1.2001  

Об’єм відкритий у валюті 
торгівлі 

120,010.00 USD (Умовна сума угоди x Ціна відкриття) 

Початкова маржа 1000.00 USD (1% від Умовної суми угоди) 
 

Закриття позиції 

Умовна сума угоди 100,000.00 EUR  

Ціна закриття 1.2030  

Об’єм закритий у валюті 
торгівлі 

120,300.00 USD (Умовна сума угоди x Ціна закриття) 

Прибуток/Збиток 290.00 USD (Об’єм відкритий у валюті торгівлі - Об’єм закритий у валюті 
торгівлі) 

 
 
ЯКІ ВИТРАТИ ІСНУТЬ НА ROLLING FX SPOT? 
Перш ніж почати торгувати Rolling FX Spot, вам слід ознайомитися з усіма нижчепереліченими витратами, за які ви 
будете нести відповідальність, і які можуть знизити ваш чистий прибуток або збільшити збитки.  
 
У таблиці приводяться види витрат та їх значення: 
 
 
Витрати/Комісії 

Витрати Спред Спредами називається різниця між ціною купівлі та ціною 
продажу. Він з'являється щораз, коли ви відкриваєте та 
закриваєте угоду. 

 Комісії Комісія на проведення операцій відсутня 
Комісія на поповнення/зняття коштів відсутня 
Комісія за використання поточного рахунку за іншими 
операціями, згідно тарифів Банку 

Можливі витрати SWAP Кожна операція клієнта, яка залишається відкритою на 
наступний день, проходить через операцію SWAP (перенесення 
позиції на наступну дату валютування). 
 
SWAP-пункти є негативні (клієнт сплачує за перенос позиції) так 
і позитивні (клієнт отримує нарахування за перенос позиції) 
 
Кожного дня, в 23:59 за київським часом, відбувається операція 
SWAP, з нарахуванням SWAP-пунктів відповідно умов по 
кожкому інструменту. 
 
Увагу! У ніч з середи на четвер SWAP-пункти за перенесення 
позиції через ніч нараховуються в потрійному розмірі. 

 
 
 
 

 
СКІЛЬКИ ЧАСУ СЛІД ПЕРЕБУВАТИ В ПОЗИЦІЇ? 
Не існує рекомендованого періоду утримання позиції. Ви можете відкрити або закрити позицію Rolling FX Spot в будь-який 
час роботи ринку. 
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ЯК Я МОЖУ ПОДАТИ СКАРГУ? 
Спори, що виникають між клієнтом та банком в зв'язку з виконанням, зміною або припиненням дії договору, а також 
укладених відповідно до нього угод, вирішуються шляхом переговорів. У випадку, якщо Сторони не можуть знайти 
взаємоприйнятне рішення, спір підлягає розгляду в судовому порядку, згідно чинного законодавства України. 
 
Ваша думка щодо якості обслуговування в нашому банку важлива для нас, оскільки надана Вами інформація дозволяє 
нам вживати заходи для усунення недоліків в роботі та підвищення сервісу обслуговування. Для цього є спеціальний 
порядок розгляду звернень клієнтів. Детальніше про Порядок розгляду банком звернень клієнтів 
 
ІНША АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
Інформація, що міститься в цьому інформаційному документі, повинна розглядатися разом з іншою юридичною 
документацією, особливо, щодо інформації про договір, доступною на сайті https://www.forex.ukrgasbank.com/documents-
information 
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