
 

  

Dokument s klíčovými informacemi - CFD na dluhopisu 

 

Účel 

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám klíčové informace týkající se tohoto konkrétního investičního produktu, který by neměl být brán 

jako marketingový materiál. Je zákonným požadavkem poskytnout tyto informace, aby Vám pomohly porozumět povaze, rizikům, nákladům, 

potenciálním ziskům a ztrátám souvisejícím s tímto produktem a umožnily Vám porovnat tento produkt s jinými. 

 

Rozdílové smlouvy („CFD“) na dluhopisy nabízí společnost Admiral Markets Cyprus Ltd. („AM“, „my“ nebo „nás“), společnost registrovaná na 

Kypru a regulovaná kyperskou komisí pro cenné papíry (CySec) - číslo licence 201/13. Sídlo společnosti Admiral Markets Cyprus Ltd.: 2 

dramata, 1. patro, 1077 Nicosia. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat +357 22 222 046  nebo přejděte na 

https://admiralmarkets.com/cz?regulator=cysec pro více informací. 

 

Tento dokument byl naposledy aktualizován 8. dubna 2021. 

 Chystáte se koupit produkt, který je vysoce sofistikovaný a může být obtížné mu porozumět. 
 

Produkt 

Rozdílová smlouva typu A („CFD“) je pákový kontrakt uzavřený s AM na dvoustranném základě. Umožňuje investorovi spekulovat na rostoucí 

nebo klesající ceny v budoucím kontraktu na podkladové dluhopisy. 

 

Investor má možnost koupit („dlouhá“ pozice) CFD ve snaze těžit z rostoucích cen dluhopisů; nebo prodat („krátká" pozice) CFD a těžit z 

klesajících cen dluhopisů. Cena CFD je odvozena od ceny futures podkladových dluhopisů. Pokud je například investor v dlouhé pozici na 

německé Bund CFD a cena futures podkladového dluhopisu stoupá, hodnota CFD se bude postupně zvyšovat. Jakmile smlouva skončí, AM 

zaplatí investorovi rozdíl mezi konečnou hodnotou smlouvy a počáteční hodnotou smlouvy, tj. zisk investora. Na druhou stranu, pokud je 

investor v dlouhé pozici a cena futures podkladových dluhopisů klesá, hodnota CFD se také sníží - takže na konci smlouvy investor zaplatí 

AM rozdíl mezi závěrečnou hodnotou smlouvy a počáteční hodnotou smlouvy. CFD odkazující na futures podkladového dluhopisu mají 

předdefinované datum vypršení platnosti, kdy se smlouva automaticky uzavře. Dluhopisové CFD musí být vždy vypořádány finančně a nelze 

je vypořádat fyzickým nebo doručitelným vypořádáním jakéhokoli jiného aktiva. CFD páka má také zvětšující účinek na zisky i ztráty. 

Cíle 

Cílem CFD je umožnit investorovi využít pákový efekt vůči pohybu hodnoty budoucnosti podkladových dluhopisů (ať už směrem nahoru nebo 

dolů), aniž by bylo nutné skutečně kupovat, prodávat nebo jinak převádět podkladové futures nebo základní aktivum. Expozice je využívána 

pákovým efektem, protože CFD vyžaduje, aby byla předem stanovena malá část pomyslné hodnoty smlouvy jako počáteční marže, a je jednou 

z klíčových vlastností obchodování s CFD. Pokud si například investor koupí 2.0 CFD, z nichž každý představuje 1 futures na podkladové 

dluhopisy, s počáteční marží 20% a cenou podkladového dluhopisu 10 000 USD, počáteční investice bude 10 000 USD x 2,0 x 1,0 x 20% = 

USD 4 000. Vliv pákového efektu, v tomto případě 1: 5 (1/20%), vyústil v pomyslnou hodnotu kontraktu ve výši 20 000 USD (2,0 x 10 000 

USD). To znamená, že za každý 1 bod (tj. Změna o 0,01) podkladového trhu, takže se hodnota CFD změní o 0.02 USD. Pokud je například 

investor v dlouhé pozici a trh nabývá na hodnotě, za každý 1 bodový na tomto trhu bude vytvořen zisk 0.02 USD. Naopak, pokud hodnota 

trhu klesne, dojde ke ztrátě 0.02 USD za každý bod, jehož hodnota na trhu klesá. Na druhou stranu, pokud investor drží krátkou pozici, zisk 

je dosažen v souladu s jakýmkoli poklesem na tomto trhu a ztrátou za jakékoli zvýšení na tomto trhu. 02 USD zisk bude vytvořen za každé 

zvýšení o 1 bod na tomto trhu. Naopak, pokud hodnota trhu klesne, dojde ke ztrátě 0.02 USD za každý bod, jehož hodnota na trhu klesá. 

Na druhou stranu, pokud investor drží krátkou pozici, zisk je dosažen v souladu s jakýmkoli poklesem na tomto trhu a ztrátou za jakékoli 

zvýšení na tomto trhu. 

 

Futures CFD na dluhopisu má předdefinované datum vypršení platnosti. Délka doby držení je na uvážení každého jednotlivého investora na 

základě jeho obchodní strategie, stylu a potenciálního výsledku - pro toto časové období není doporučená délka. 

 

K automatickému uzavření CFD může dojít, pokud investor v důsledku negativního pohybu ceny nevloží další prostředky, se kterými by splnil 

požadavek na marži. K tomu dojde, když vlastní kapitál účtu klesne na určité procento z počáteční marže. Před vypršením platnosti CFD 

dluhopisu dostanou investoři možnost obchodovat s kontraktem na příští měsíc - např. Před uzavřením listopadového kontraktu poskytuje 

AM prosincový kontrakt. AM si také ponechává možnost jednostranně vypovědět jakoukoli smlouvu CFD, pokud se domnívá, že došlo k 

porušení podmínek smlouvy. 

Tento produkt je určen pro investory, kteří již mají porozumění a předchozí zkušenosti s obchodováním pákových produktů. Běžně, než se 

jakýkoli kapitál investuje, investoři chápou, jak se odvozují ceny CFD, mají jasnou představu o marži a pákovém efektu a o tom, že vklady 

na účet mohou být zcela ztraceny. Měli by také porozumět profilu rizika/zisku produktu ve srovnání s obchodováním s akciemi. Pro investory 

je rovněž povinné mít příslušné finanční prostředky a schopnost nést ztrátu počáteční investované částky.

https://admiralmarkets.com/cz?regulator=cysec
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Jaká jsou potenciální rizika a zisky? 

 

Ukazatel rizika 

Výše uvedený indikátor rizika je souhrnem úrovně rizika, které 

tento produkt má ve srovnání s jinými produkty. Udává, jak je 

pravděpodobné při daném produktu, že dojde ke ztrátě peněz 

kvůli pohybům na trhu nebo proto, že Vám nejsme schopni 

zaplatit. 

 

Tento produkt jsme považovali za 7 ze 7, což je nejvyšší možné 

riziko. Tím se hodnotí potenciální ztráty z budoucí výkonnosti 

produktu na velmi vysoké úrovni. 

 

CFD jsou pákové produkty, které v důsledku pohybů na 

podkladovém trhu mohou rychle generovat ztráty. Ztráty 

mohou představovat celkovou investovanou částku, a proto 

mohou vyžadovat vklad dalších finančních prostředků. AM 

nabízí ochranu retailovým investorům proti schodkům na účtu 

podle zásad ochrany záporného zůstatku na účtu. Neexistují 

však žádné způsoby ochrany Vašeho kapitálu před tržním 

rizikem, úvěrovým rizikem nebo rizikem likvidity. 

 

Nezapomeňte na měnové riziko. Je možné nakupovat nebo prodávat CFD v měně, která se liší od základní měny Vašeho účtu. Konečná 

částka, kterou můžete získat na oplátku, závisí na směnném kurzu kurz mezi oběma měnami. Toto riziko nebylo zohledněno v indikátoru 

rizika, který vidíte výše. Jak bylo uvedeno, za určitých okolností může být od Vás požadováno provedení dalších plateb za úhradu veškerých 

vzniklých ztrát, což znamená, že celková ztráta, která Vám může vzniknout, může být součtem investované částky. 

 
Podmínky na trhu mohou znamenat, že Váš obchod s CFD dluhopisy je uzavřen za méně příznivou cenu, což by mohlo výrazně ovlivnit úroveň 

výnosů, které získáte. Vyhrazujeme si právo uzavřít Vaši otevřenou smlouvu CFD, pokud nedodržíte požadovanou minimální marži, pokud 

jste zadluženi vůči AM nebo pokud porušujete tržní podmínky. Tento proces může být automatizovaný. 

 

Budoucí výkonnost trhu není jistá, takže můžete přijít o část nebo o celou investici. Pokud Vám nebudeme schopni zaplatit dlužné částky, 

můžete přijít o celou investici. Můžete se však obrátit na fond pro odškodnění investorů (viz část „Co se stane, pokud Vám společnost Admiral 

Markets Cyprus Ltd. nemůže zaplatit“) a, jak bylo uvedeno, také v zásadách ochrany záporného zůstatku na účtu. Ukazatel rizika, který vidíte 

výše, tyto ochrany nebere v úvahu. 

Scénáře výkonu 

Scénáře popsané v této části jsou navrženy tak, aby Vám ukázaly, jak by Vaše investice mohla fungovat. Bylo by vhodné je porovnat s 

relativními scénáři jiných produktů. Tyto scénáře jsou odhadem budoucí výkonnosti na základě minulých, hodnota této investice se může 

lišit, a v žádném případě nejsou přesným ukazatelem. Jakékoli zisky, které obdržíte, závisí na tom, jak si trh vede a jak dlouho držíte CFD. 

Stresový scénář označuje to, co můžete obdržet v extrémních tržních podmínkách, a nebere v úvahu situaci, kdy Vám nejsme schopni zaplatit. 

 

K vytvoření scénářů v tabulce 1 byly použity následující předpoklady: 

 

 
 

CFD dluhopisy 

 

Otevírací cena dluhopisu: P 10 000 

Velikost obchodu (na CFD): TS 2 

Marže: M 20% 

Požadavek na marži (USD) MR = P x TS x M 4 000 

Pomyslná hodnota obchodu (USD) TN = MR / M 20 000 

 

 

 

 

 

  

Nižší riziko Vyšší riziko 

Ukazatel rizika předpokládá, že možná nebudete moci 

koupit nebo prodat svůj CFD za cenu, kterou jste 

chtěli, kvůli volatilitě trhu nebo možná budete muset 

koupit nebo prodat svůj CFD za cenu, která výrazně 
ovlivňuje, kolik dostanete zpět . 

https://admiralmarkets.com/cz/start-trading/documents/negative-balance-protection-policy-retail?regulator=cysec
https://admiralmarkets.com/cz/start-trading/documents/negative-balance-protection-policy-retail?regulator=cysec
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stůl 1 
 

DLOUHÁ POZICE 

Scénář výkonu 

Zavírací 

cena 

(nabídka) 

Změna 

ceny 

Zisk/Ztráta 

(USD) 

KRÁTKÁ POZICE 

scénář výkonu 

Zavírací cena 

(poptávka) 

 
Změna ceny 

Zisk/Ztráta 

(USD) 

Příznivý 10.150 1.5% 300 Příznivý 9.850 -1.5% 300 

Mírný 10.050 0.5% 100 Mírný 9.950 -0.5% 100 

Nepříznivý: 9.850 -0.5% -300 Nepříznivý: 10.150 1.5% -300 

Stresový 9.500 -1.5% -1 000 Stresový 10.500 5.0% -1 000 

 

Uvedené údaje zahrnují všechny náklady na produkt. Pokud Vám tento produkt prodal někdo jiný, nebo Vám s tímto produktem poradí třetí 

strana, nezahrnují tyto údaje žádné náklady, které jim možná budete muset zaplatit. Vaše osobní daňová situace, která může také ovlivnit, 

kolik dostanete na zpět, zde také není zohledněna. 

 

Co se stane, pokud společnost Admiral Markets Cyprus Ltd. nedokáže vyplácet? 

Pokud společnost AM není schopna dostát svým finančním závazkům vůči Vám, můžete přijít o hodnotu své investice. AM však odděluje 

všechny finanční prostředky retailových klientů od vlastních peněz v souladu s pravidly CySEC. AM se také podílí na Fondu pro odškodnění 

investorů (ICF), který pokrývá způsobilé investice až do výše 20 000 EUR. Jednotlivci jsou způsobilí v rámci systému ICF a mohou být způsobilé 

i menší podniky. Obecně řečeno, větší podniky jsou ze systému ICF vyloučeny. Více viz dokument Informace o společnosti. 

 

Jaké jsou náklady na obchodování? 

Obchodování s futures CFD podkladových dluhopisů zahrnuje tyto náklady: 

 

Tato tabulka ukazuje různé typy nákladových kategorií a jejich význam 
 

 
 
 

Jednorázové 

náklady na 

vstup nebo 

výstup 

 
Spread 

Rozdíl mezi kupní cenou („nabídkou“) a prodejní cenou („poptávkou“) se nazývá spread. Tyto 

náklady jsou realizovány při každém otevření a uzavření obchodu. 

 
Konverze 

měny 

Jakákoli hotovost, realizovaný zisk a ztráty, úpravy, poplatky a poplatky, které jsou denominovány 

v jiné měně, než je základní měna Vašeho účtu, budou převedeny na základní měnu Vašeho účtu 

pomocí středních cen příslušných párů FX v obchodní platformě, kde je střední cena vypočtena jako 

(nabídka - poptávka) / 2 

Další 

náklady 

 
Distribuční 

poplatek 

Čas od času můžeme sdílet část našich spreadů, provizí a dalších poplatků za účet s jinými osobami, 

včetně partnera, který Vás mohl doporučit. 

 

Jak dlouho bych měl držet pozice a mohu si vybrat peníze dříve? 

Jak je uvedeno výše, tyto produkty nemají doporučenou dobu držení. Otevírání a zavírání pozic na CFD dluhopisech lze provést kdykoli 

během tržních hodin. 

Jak si mohu v případě potřeby stěžovat? 

Pokud nejste spokojeni s jakýmkoli aspektem služby, kterou Vám poskytuje společnost Admiral Markets Cyprus Ltd., můžete se v první řadě 

obrátit na náš tým zákaznické podpory: +357 22 222 046; emailem: compliance@admiralmarkets.com.cy; nebo písemně: Admiral Markets 

Cyprus Ltd., 2 dramata, 1. patro, 1077 Nicosia, Kypr. Další podrobnosti naleznete v sekci vyřizování stížností na našich webových stránkách. 

 

Můžete se také obrátit na platformu Evropské komise pro řešení sporů online. 

 

Další relevantní informace 

Pokud dojde k prodlevě mezi zadáním příkazu a jeho provedením, nemusí být váš příkaz proveden za cenu, kterou jste očekávali. Před 

obchodováním byste se měli ujistit, že vaše internetové připojení je dostatečně silné. V sekci dokumenty a zásady na našich webových 

stránkách naleznete důležité informace týkající se vašeho účtu.  Měli byste se ujistit, že jste se seznámili se všemi podmínkami a zásadami, 

které se vztahují k vašemu účtu. 

 

 

Sekce specifikace kontraktu obsahují další informace o obchodování s CFD na podkladové dluhopis. Ty lze nalézt v obchodní platformě a 

na webových stránkách https://admiralmarkets.com/cz?regulator=cysec. 

https://admiralmarkets.com/cz/start-trading/documents/investment-firm-license?regulator=cysec
mailto:compliance@admiralmarkets.com.cy
https://admiralmarkets.com/cz/start-trading/documents/complaint-handling-policy-2021?regulator=cysec
https://admiralmarkets.com/cz/start-trading/documents?regulator=cysec
https://admiralmarkets.com/cz?regulator=cysec

