FUTURES OP DIGITALE ACTIVA
Informatie
Bijkomende risico openbaarmaking: Beleggingen in digitale activa worden beschouwd als zeer
volatiele beleggingen met hoge koersschommelingen. Ze zijn daarom mogelijks niet geschikt voor alle
beleggers. Elke belegger moet zorgvuldig overwegen, waar mogelijk met de hulp van een externe
adviseur, of digitale activa geschikt zijn.
Zorg ervoor dat u elke future op digitale activa begrijpt voordat u erin handelt. Alle informatie en
parameters zijn te vinden op de website van de CME Group.

Trading regels
Activering: Futures op digitale activa, worden geactiveerd op verzoek van de klant. Momenteel
worden alleen de Micro Futures op digitale activa geactiveerd. Om te activeren, stuurt u een e-mail
naar de Support Desk (info@whselfinvest.com).
Positiegrootte: De maximale positiegrootte voor de Micro Bitcoin Future en de Micro Ether Future is
15 lots.
Intraday marge: De intraday marge, vereist om een positie te openen en aan te houden, bedraagt
minstens 20% van de CME maintenance margin. WHS behoudt zich het recht voor om elke open
positie die niet aan deze margevereiste voldoet, te liquideren.
Overnight marge: De overnight marge is identiek aan de overnight marge van de CME Group. De
overnight marge is van toepassing vanaf 20.00 uur CET. Om 20:00 uur CET, en daarna, moeten
klanten voldoende marge hebben en aanhouden om hun positie te behouden. WHS behoudt zich het
recht voor om vanaf 20:00 CET elke open positie, die niet aan deze margevereiste voldoet, te
liquideren.
Weekend: Een positie kan enkel aangehouden worden tijdens het weekend indien de positie voor
100% gedekt is door het kapitaal van de rekening (cash in de rekening moet gelijk zijn aan de totale
nominale waarde van de positie). WHS behoudt zich het recht voor om vanaf 20:00 uur CET een
open positie te liquideren die niet aan deze marginvereiste voldoet.
Kosten: De ordercommissie om de Micro Bitcoin Future en de Micro Ether Future te verhandelen
bedraagt 7.00 USD + exchange fee per lot per kant.
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