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ADMIRAL MARKETS UK LTD 

RISKIHOIATUS ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA 

 

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, hinnangute, prognooside, 

ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste arvamuste või informatsiooni kohta (edaspidi “Publikatsioon”), 

mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi “Admiral Markets”) veebilehel. Enne 

investeerimisotsuste tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale: 

1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase 

nõustamise või investeerimissoovitusena. 

2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei 

vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud 

Publikatsioonis esitatud teabele või mitte. 

3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes 

Autori isiklikele hinnangutele. 

4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral 

Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks. 

5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid 

usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, 

täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või 

täielikkust. 

6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, 

garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on 

mingil viisil või määral piiratud. 

7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta 

ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste 

perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara 

väärtuse säilimine ei ole garanteeritud. 

8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud 

või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele 

kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel. 

Riskihoiatus: Kauplemine valuutade ja CFD-dega on spekulatiivse iseloomuga ning sellega võib kaasneda 

kaotuse risk. Selline teenus ei sobi kõikidele investoritele ning kauplemistegevuse kogukahjum võib 

ületada esialgset investeeringut. Seetõttu ei tohiks riskida rahaga, mille kaotust ei saa endale lubada. 

Enne Admiral Markets UK Ltd teenuste kasutamist palume teadvustada endale kauplemisega kaasnevaid 

riske.  Rohkem infot: https://admiralmarkets.ee/risk-disclosure. 
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