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ADMIRAL MARKETS UK LTD 
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РИСК СВЪРЗАН С АНАЛИЗИТЕ 

 

Това уведомление за риска, носи допълнителна информация във връзка с предоставяните 
анализи, прогнози, или друга подобна информация (наричани за кратко „Публикация”), 
публикувани на сайта на Admiral Markets UK Ltd (“Admiral Markets“). Преди да вземете 
инвестиционни решения, моля отделете допълнително внимание на следното: 

1. Публикациите се публикуват на сайта, само и единствено с информативна цел, затова в 
никакъв случай, не бива да се приемат като инвестиционен съвет, или препоръка. 

 
2. Всяко инвестиционно решение, се взема единствено и самостоятелно от клиента, като  

Admiral Markets, не носи отговорност, за каквато и да било загуба, или други негативи, 
следствие на инвестиционно решение, независимо от това дали е било взето на база на 
Публикацията.  

 
3. Всяка Публикация се подготвя от анализатор (наричан „Автор”) от Admiral Markets, въз 

основа на личните прогнози и виждания на Автора.  
 
4. За да подсигури, че интересите на клиентите са защитени в максимална степен от загуби, 

следствие на Публикации, Admiral Markets е въвел вътрешни правила и процедури, за 
предпазване и управление на потенциални конфликти на интереси. 
 

5. И докато са предприети всички необходими и възможни мерки, за да се подсигури 
надеждността на всички Публикации, по разбираем, достъпен и прецизен начин, Admiral 
Markets не гарантира верността, или пълнотата на всяка информация, налична в 
Публикацията. Представяните данни, отнасящи се за миналото, не трябва да се приемат, 
като надежден индикатор за бъдещи резултати. 

 
6. Съдържанието на Публикацията, не бива да се приема, като изразяване, гарантиране, или 

обещание, от Admiral Markets, че клиентът ще се облагодетелства от стратегиите, или че 
загубите, следствие на представените стратегии, ще бъдат ограничени. 
 

7. Всякакъв род предишни, или моделирани резултати, на финансови инструменти, 
индикирани в Публикацията, не бива да се приемат за изразяване, обещание, или 
гаранция от страна на Admiral Markets, за бъдещи резултати. Стойностите на финансовите 
инструменти, могат да се повишават и да се понижават и запазване на стойността на 
активите не може да се гарантира. 
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8. Прогнозите в Публикациите могат да са обект на допълнителни такси, данъци, или други 

налози, в зависимост от предмета на Публикацията. Цените на услугите, предлагани от 
Admiral Markets, са публично достъпни до всички, на сайта на компанията.  
 

Уведомление за риск: Forex и CFD търговията включват високо ниво на риск, като е 
спекулативно по природа и може да носи не само печалби, но и загуби. Преди да вземете 
участие в търговията с този род инструменти, може да потърсите съвет от независим 
финансов консултант, за да сте сигурни, че правилно разбирате всички рискове свързани с 
търговията. Прочетете повече на: https://admiralmarkets.bg/risk-disclosure 
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