Dokument s klíčovými informacemi - Dluhopisy CFD
Účel
Tento dokument má za cíl poskytnout klíčové informace týkající se specifického investičního produktu a nelze ho považovat za reklamní materiál. Dle
právních požadavků poskytujeme klientům tyto informace, aby lépe porozuměli povaze, rizikům, nákladům, potenciálním ziskům a ztrátám spojeným s
tímto produktem a aby klienti mohli lépe porovnat tento produkt vůči ostatním produktům v nabídce.
Rozdílové smlouvy (“CFD”) dluhopisů nabízí Admiral Markets UK Ltd. (dále jen “AM”, “my” nebo “nám”), společnost registrovaná v Anglii a Walesu pod
Companies House – registrační číslo 08171762. Admiral Markets UK Ltd. je autorizována a regulována Financial Conduct Authority (FCA) – registrační
číslo 595450. Sídlo Admiral Markets UK Ltd. je na adrese: 16 St. Clare Street, Londýn, EC3N 1LQ, Velká Británie. Volejte +420 211 150 200 nebo běžte na
www.admiralmarkets.cz pro více informací.
Tento dokument byl aktualizován 1. srpna 2018.
Hodláte nakoupit produkt, který je vysoce sofistikovaný a může být těžké mu rozumět.

Co je to za produkt?
Rozdílové smlouvy typu A (“CFD”) jsou kontrakty s finanční pákou, do kterých vstupujete s AM na dvoustranné bázi. Investoři mohou spekulovat na růst
nebo pokles ceny podkladového dluhopisu futures kontraktu.
Investor má možnost nakoupit (nebo jít “long”) CFD a pokusit se vydělat na růstu ceny dluhopisu; nebo prodat (nebo jít “short”) CFD a vydělat na poklesu
ceny dluhopisu. Cena CFD je odvozena od ceny podkladového dluhopisu futures. Pokud jde například investor long na německém Bund future CFD a
cena podkladového dluhopisu futures vzroste, hodnota CFD se zvýší. Jakmile je kontrakt u konce, AM zaplatí investorovi rozdíl mezi zavírací hodnotou
kontraktu a otevírací hodnotou kontraktu, tzn. zisk investora. Naopak pokud jde investor long a cena podkladového dluhopisu futures klesne, hodnota
CFD také klesne – takže na konci zaplatí AM rozdíl mezi zavírací a otevírací hodnotou kontraktu. CFD referující cenu podkladového dluhopisu futures
mají předem definované datum expirace – uvedeno je datum, do kterého bude kontrakt automaticky uzavřen. Dluhopisy CFD musí být vždy vyrovnány
finančně a nemohou být vyrovnány fyzicky nebo doručeny vyrovnáním libovolného aktiva. CFD finanční páka má také zvětšující efekt, zvyšuje zisky, ale i
ztráty.

Cíle
Cílem CFD je umožnit investorovi získat pozici v pohybu s finanční pákou v hodnotě podkladového dluhopisu futures (ať už nahoru nebo dolů), bez
nutnosti doopravdy koupit nebo prodat nebo jinak převést podkladové futures nebo základní aktivum. Finanční páka znamená, že CFD vyžaduje pouze
malou částku nominální hodnoty kontraktu, kterou musíte složit předem jako počáteční marži a je jedním z klíčových aspektů obchodování CFD.
Pokud například investor nakoupí 2.0 CFD, každé představuje 1 kontrakt podkladového dluhopisu futures s počáteční marží 10.0% a cenou
podkladového dluhopisu USD 10,000, počáteční investice bude činit USD 10,000 x 2.0 x 1.0 x 10.0% = USD 2,000. Efekt finanční páky, v tomto případě
1:10 (1 / 10.0%), vyústí v nominální hodnotu kontraktu USD 20,000 (2.0 x USD 10,000). To znamená, že každou změnou v ceně o 1 bod (tj. změna o 0.01)
se změní hodnota CFD o USD 0.02. Pokud například investor drží long pozici a hodnota trhu se zvyšuje, bude mít zisk ve výši USD 0.02 za každé zvýšení
ceny o 1 bod. Naopak pokud hodnota trhu klesá, investor bude mít ztrátu ve výši USD 0.02 za každé snížení ceny o jeden bod. Pokud investor drží
krátkou pozici, zisk bude mít, pokud hodnota trhu klesá a ztrátu bude mít, pokud hodnota trhu roste.
Dluhopis futures CFD má předem definované datum expirace. Délka držení pozice je obecně omezena datem expirace a záleží na každém individuálním
investorovi, jejich obchodní strategii, stylu a zamýšlenému výsledku – neexistuje žádná doporučená délka držení pozic.
Automatické uzavření CFD se může objevit, pokud investor nestihne vložit další finance, které by splňovaly maržové požadavky a cena se pohybuje pro
investora nepříznivě. To se stane, pokud majetek na obchodním účtu klesne na určité procento z původní marže. Předtím než dluhopis CFD vyprší budou
mít investoři možnost obchodovat kontrakt na další měsíc – např. před uzavřením listopadového kontraktu AM poskytne prosincový kontrakt. AM
neroluje otevřené pozice investora na future CFD na další měsíc. Proto budou zbývající otevřené pozice automaticky uzavřeny v datum expirace
kontraktu bez předchozího upozornění investora.

Maloobchodní investor
Tento produkt je zamýšlen pro investory, kteří již rozumí a mají předchozí zkušenost s produkty s finanční pákou. Předtím než je investován jakýkoliv
kapitál investoři již rozumí tomu, jak jsou ceny CFD derivovány, mají jasný přehled o konceptech marže a finanční páky a rozumí faktu, že všechny vklady
na obchodní účet mohou být zcela ztraceny. Také by měli rozumět profilu produktu, co se týče poměru rizika/zisku v porovnání s obchodováním akcií.
Pro investory je také povinné mít vhodné finanční prostředky a být schopen nést ztrátu původně investovaného kapitálu.

Jaká jsou potenciální rizika a zisky?
Ukazatel rizika
Ukazatel rizika předpokládá, že možná nebudete moci nakoupit nebo prodat Vaše CFD za požadovanou cenu z důvodu volatility na trhu nebo
možná budete muset nakoupit nebo prodat Vaše CFD za cenu, která značně ovlivní to, kolik dostanete zpět.
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Nízké riziko

Vysoké riziko

Ukazatel rizika výše je souhrn úrovní rizika, které tento produkt má v porovnání s ostatními produkty. Naznačuje to, jak pravděpodobné je, že produkt
ztratí peníze z důvodu tržních pohybů nebo proto, že nejsme schopni Vás vyplatit.
Tento produkt jsme označili stupněm 7 ze 7, což je nejrizikovější třída. Potenciální budoucí ztráty jsou z výkonu produktu velmi vysoké.
CFD jsou produkty obchodované s finanční pákou a z důvodu pohybů na podkladovém trhu mohou rapidně generovat ztráty. Ztráty se mohou rovnat
celkové hodnotě počáteční investice. Nicméně zde neexistuje žádná ochrana Vašeho kapitálu proti tržním rizikům, úvěrovým rizikům nebo likvidním
rizikům.
Mějte na paměti měnové riziko. Je možné koupit nebo prodat CFD v měně, která je odlišná od základní měny Vašeho účtu. Finální suma, kterou můžete
obdržet, závisí na směnném kurzu mezi dvěma měnami. Toto riziko nebylo vzato v potaz v ukazateli rizika výše.
Tržní podmínky mohou znamenat, že CFD obchodované jako dluhopis je uzavřené za méně příznivou cenu, což může značně ovlivnit výši Vašich zisků.
Vyhrazujeme si právo uzavřít Váš otevřený CFD kontrakt, pokud nedodržujete minimální marži, která je vyžadována, nebo pokud jste v dluhu vůči AM,
nebo pokud porušujete regulace trhu. Tento proces může být zautomatizovaný.
Proti budoucímu chování trhu nejste chráněni, takže můžete ztratit část nebo celou Vaši investici. Pokud Vás nejsme schopni vyplatit, můžete ztratit
celou Vaši investici. Nicméně můžete těžit ze schéma ochrany spotřebitele (podívejte se do sekce “Co se stane, pokud není Admiral Markets UK Ltd.
schopna vyplatit”). Ukazatel rizika zobrazený výše nebere v potaz tyto ochrany.

Scénáře výkonu
Scénáře uvedené v této sekci jsou navrženy tak, abyste měli představu, jaký výkon může Vaše investice mít. Dobrou praxí by bylo porovnat je s
relativními scénáři ostatních produktů. Tyto scénáře jsou odhadem budoucího výkonu založeném na minulém důkazu, jak se hodnota této investice
může lišit a rozhodně neslouží jako přesný ukazatel. Jakékoliv zisky závisí na výkonu trhu a na tom, jak dlouho držíte CFD pozici. Stresový scénář
naznačuje, co byste mohli obdržet za extrémních tržních podmínek a nebere v potaz situaci, kdy nejsme schopni Vás vyplatit.
Následující předpoklady byly použity pro vytvoření scénáře v tabulce číslo 1:
Dluhopis CFD (držený intradenně)
Otevírací cena dluhopisu:

P

10 000

Velikost obchodu (za CFD):

TS

2

Marže %:

M

10 %

Maržové požadavky (USD):

MR = P x TS x M

2 000

Nominální hodnota obchodu (USD):

TN = MR / M

20 000

Tabulka číslo 1
LONG
Scénář výkonu

Zavírací cena
(poptávková)

Změna ceny

Zisk/ztráta
(USD)

SHORT
Scénář výkonu

Zavírací cena
(nabídková)

Změna ceny

Zisk/ztráta
(USD)

Příznivý

10 150

1.5 %

300

Příznivý

9 850

-1.5 %

300

Přiměřený

10 050

0.5 %

100

Přiměřený

9 950

-0.5 %

100

Nepříznivý

9 850

-1.5 %

-300

Nepříznivý

10 150

1.5 %

-300

Stresový

9 500

-5.0 %

-1 000

Stresový

10 500

5.0 %

-1 000

Uvedené hodnoty zahrnují všechny náklady na produkt. Pokud vám prodal tento produkt někdo jiný, nebo Vám radí třetí strana, tyto hodnoty nezahrnují
jakékoliv náklady, které platíte jim. Vaše osobní daňová situace, která může také ovlivnit, jaké zisky budete mít, zde také není započítána.

Co se stane, když Vás není Admiral Markets UK Ltd. schopna vyplatit?
Pokud není AM schopna splnit své finanční závazky vůči Vám, Vaše investice může ztratit hodnotu. Nicméně AM odděluje všechny finance
maloobchodních klientů od svých vlastních, a to v souladu s britskou regulací FCA a pravidly týkajícími se aktiv klientů. AM se také účastní britského
Financial Services Compensation Scheme (FSCS), který kryje platné investice do výše GBP 50,000. Fyzické osoby mají dle FSCS na tuto kompenzaci
nárok a menší podniky také. Obecně řečeno jsou z této FSCS kompenzace vyloučeny větší podniky. Podívejte se na w
 ww.fscs.org.uk.
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Jaké jsou náklady?
Obchodování CFD podkladového dluhopisu futures zahrnuje následující náklady:
Tato tabulka ukazuje různé typy kategorií nákladů a jejich význam
Jednorázové
vstupní nebo
výstupní náklady

Vedlejší náklady

Spread

Rozdíl mezi nákupní cenou (“nabídková cena”) a prodejní cenou (“poptávková cena”) se nazývá spread.
Tento náklad podstupujete pokaždé, když otevřete nebo zavřete obchod.

Měnová
konverze

Jakákoliv hotovost, realizovaný zisk nebo ztráta, vyrovnání, poplatky a komise, které jsou denominovány
v měně jiné než je základní měna Vašeho účtu, budou převedeny do základní měny Vašeho účtu za
použití středového kurzu daného FX páru v obchodní platformě, kde je středový kurz vypočítán jako
(nabídková cena - poptávková cena) / 2.

Poplatek
distrobutorovi

Čas od času můžeme sdílet část našeho spreadu, komisí a dalších poplatků na účtu s dalšími osobami,
včetně distributora, kterého jsme Vám představili.

Jak dlouho mám pozici držet a můžu si vybrat finance dříve?
Jak je uvedeno výše, pro tyto produkty neexistuje žádné doporučení, jak dlouho obchody držet, neexistuje ani doporučení, kdy je zrušit, takže nemají ani
žádný poplatek za zrušení. Otevření nebo zavření CFD dluhopisu může být provedeno kdykoliv během obchodních hodin.

Jak si mohu stěžovat?
Pokud jste nespokojeni s jakýmkoliv aspektem této služby poskytované Admiral Markets UK Ltd., můžete kontaktovat náš tým zákaznické podpory
telefonicky: +420 211 150 200; emailem: support@admiralmarkets.cz; nebo písemně: Admiral Markets UK Ltd., Opletalova 25, Praha 1, 110 00. Pokud
máte pocit, že nebyla Vaše reklamace řádně prověřena, můžete předat Vaši reklamaci Financial Ombudsman Service (FOS). Pro více informací si prosím
přečtěte podrobnosti na w
 ww.financial-ombudsman.org.uk.
Také můžete kontaktovat Online Dispute Resolution Platform Evropské komise, nicméně Vás musíme informovat, že Vás pravděpodobně odkážou na
FOS.

Další relevantní informace
Pokud je zpoždění mezi časem, kdy jste umístili Váš pokyn a momentem exekuce, pokyn nemusí být zpracován za cenu, kterou očekáváte. Ujistěte se
prosím, že máte stabilní, vysokorychlostní připojení k internetu předtím než začnete obchodovat. Důležité dokumenty na naší webové stránce obsahují
informace týkající se Vašeho účtu. Měli byste se ujistit, že jste se seznámili se všemi podmínkami a zásadami, které se vztahují na Váš účet.
Specifikace našich kontraktů obsahuje další informace o obchodování CFD podkladového dluhopisu futures. Tyto informace naleznete v obchodní
platformě nebo na naší webové stránce: www.admiralmarkets.cz.
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