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1. 100% Кеш (Cash)
В сметка тип „100% Кеш“ от инвеститора се изисква да покрие със 100% свои средства стойността
на сделката + комисионните по нея. Нямате възможност да взимате на заем средства за търговия
(да търгувате на маржин). Това е добър вариант за дългосрочни инвеститори, предпочитащи
стратегията buy&hold.
Важат следните правила:

- Няма възможност за заемане на къси позиции
- Средствата от продажбата на акции, опции и фючърси се получават по сметката след сетълмента
на сделката. За акции търгувани в САЩ той е 3 дни, за акции търгувани в Германия - 2 дни, за
опции търгувани в САЩ – 1 ден.
- Покупката и продажбата на опции е позволена с известни ограничения
- Кеш-сметката може да бъде променена на сметка „Стандартен Т-маржин“

2. Стандартен маржин (Reg T-margin)
Със сметка тип „Стандартен маржин“ имате възможност да взимате на заем средства за търговия
(да търгувате на маржин) и да отваряте и къси позиции. Съгласно американското законодателство
маржинът, на който можете да търгувате, е 50% ( = ливъридж ефект 1:2) както и 25% ( = ливъридж
1:4) за интрадей търговия.
Важат следните правила:
- Средствата от продажбата на акции, опции и фючърси се получават по сметката веднага. Не е
нужно да чакате сетълмент на сделката.
- Нивото на маржин се следи в реално време. Спазват се стриктни предварително определени
правила. Ако минималните изисквания за търговия на маржин не са спазени позициите се
затварят служебно.

- Сметка на Стандартен Т-маржин може да бъде променена на сметка с профил „Портфолио
маржин“ при условия, че спазва съответните изисквания.
- Сметка на Стандартен Т-маржин не може да бъде променена на сметка с профил „Кеш“
- За интрадей търговия на маржин се изискват минимум 25,000 USD или равностойността им в
друга валута

3. Портфолио маржин (Portfolio Margin)
Портфолио маржин-сметката дава същите възможности за търговия като сметка с профил
„Стандартен Т-маржин“. Основната разлика е възможността да се търгува при по-висок ливъридж
(с повече заемни средства).
Важат следните правила:

- Маржин изискванията се определят въз основа изчисления базирани на риска и скорошни
колебания на пазара
- Минималното изискване за отваряне на такъв тип сметка е 110,000 USD или еквивалента им в
друга валута. Ако активите по сметката спаднат под 100,000 USD възможността за сключване на
сделки с по-висок маржин се отпада.
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