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بيان حقائق

 OILUSDأحد منتجات المشتقات المالية التي يتم تداولها
خارج البورصة وهو يتتبع تغير أسعار معيار النفط الخام
( WTIخام غرب تكساس الوسيط)  -السلعة األكثر تداوالً
في العالم.
وهو مهيكل من قبل سويسكوت كأحد منتجات العقود مقابل
الفروقات التي ال تنتهي صالحيتها ويعمل بمثابة بديل
لعرض سويسكوت على عقود  WTIالمستقبلية المطروحة
بالبورصة للتداول والتي تنتهي صالحيتها شهرياً.

السعر
يشكل سويسكوت تقديره الخاص للسعر الفوري عن طريق االستقراء المبني على منحنى العقود المستقبلية األساسية .وبالتالي ،يتم إضافة قيمة
ثابتة.
السعر الفوري =  - CL1تقدير األساس*عامل الوقت
حيث أن:
تقدير االساس =(تعديل المنحدر  -تعديل درجة االنحناء)
 CL1عادة ما يكون أقرب عقد نشط مستحق شريطة أن تكون السيولة وعوامل أخرى كافية
يكون تعديل المنحدر كمية موجبة عندما يكون المنحنى في مستوى التأجيل "كونتانجو" ويكون تعديل المنحدر كمية سالبة عندما يكون المنحنى في
مستوى التسليم المؤجل ب
تعديل المنحنى عبارة عن كمية موجبة /سالبة عندما يكون الجزء الخاص بالعقود المستقبلية الذي يكون االستقراء معتمداً عليه محدبًا /مقعرً ا
عامل الوقت عبارة عن دالة تقلص لأليام المتبقية لـ  CL1حتى تنتهي صالحيته
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تصفية المراكز
نظرً ا لميزة عدم انتهاء الصالحية التي تميز المنتج ،تتم إضافة /خصم التمويل الليلي كتسوية نقدية في حسابات العمالء على أساس يومي للمراكز
المفتوحة قبل الساعة  23:00بتوقيت وسط أوروبا والتي مازالت محفوظة بعد هذه اللحظة .بالنسبة للمراكز المحفوظة من جلسة تداول يوم الجمعة
إلى يوم االثنين ،يتم تطبيق تمويل ثالثي.
يعتبر التمويل الليلي دالة إيجابية لتقدير األساس الخاص بسويسكوت.
عادة ما تدفع /تستقبل المراكز الطويلة /القصيرة في سوق الكونتانجو (أساس إيجابي) والعكس صحيح عندما يكون في حالة الميل إلى التراجع
(أساس بالسلب).
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بيان حقائق

تصفية المراكز
يقرأ العميل بعناية الشروط واألحكام التي تحكم تداول منتج العقود مقابل الفروقات الخاصة بـ OILUSDبما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر
الشروط واألحكام العامة ،والشروط واألحكام الخاصة للفوركس ،بيان اإلفصاح عن مخاطر الفوركس وأي إخالء مسؤولية آخر تم نشره على
موقع سويسكوت اإللكتروني أو منصات التداول الخاصة به .تخضع متطلبات الهامش ونظام التصفية لمنتج العقود مقابل الفروقات الخاصة بـ
بهامش كا ٍ
ف في أي وقت ويجب أن
 OILUSDبشكل خاص لشروط وأحكام سويسكوت الخاصة للفوركس .يجب أن يتأكد العميل من االحتفاظ
ٍ
يراجع بانتظام صفحة موقع سويسكوت اإللكتروني حول الهامش المطلوب في هذا الخصوص .في أي وقت ،ال يفي السهم بالحد األدنى لمتطلبات
الهامش ،سيتم إغالق المراكز المفتوحة تلقائيًا عند السعر السائد.
باإلضافة إلى ذلك ،يمكن أن يقرر سويسكوت إيقاف عرض األسعار وقبول األوامر لمنتج العقود مقابل الفروقات الخاصة بـ OILUSDبشكل
مؤقت أو نهائيا ً وإغالق جميع المراكز المفتوحة تلقائياً .بشكل خاص ،في حالة وصول سعر منتج العقود مقابل الفروقات الخاصة بـOILUSD
إلى  10دوالرات أو انخفاضه عن ذلك ،يحتفظ سويسكوت بالحق ،حسب تقديره الخاص ،حتى إذا تم استيفاء متطلبات الهامش ،في إغالق كل أو
جزء من المراكز المفتوحة التي يحتفظ بها العميل بأفضل أسعار السوق المتاحة .يدرك العميل أن هذا ال يعد بأي حال من األحوال ضمانا ً للحد
من خسارة العميل .يدرك العميل أن المنتج األساسي (نفط خام غرب تكساس الوسيط  )WTIيمكن أن يصبح سالبا ً و /أو غير قابل للتداول ويدرك
العواقب المالية التي قد يؤدي إليها ذلك.

تعديالت الصيغة التقديرية
يحتفظ سويسكوت بالحق فيما يلي:
•استخدام أي عقد نشط آخر بتاريخ استحقاق آخر غير تاريخ انتهاء الصالحية االسبق كـCL1
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