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AZ ADMIRAL MARKETS UK LTD 

ELEMZÉSEKRE VONATKOZÓ NYILATKOZATA 

Ez a nyilatkozat kiegészítő információkat tartalmaz minden elemzéssel, becsléssel, előrejelzéssel vagy 

más hasonló értékeléssel vagy információval (a továbbiakban “Publikáció”) kapcsolatban, amely az 

Admiral Markets UK Ltd (“Admiral Markets”) weboldalán lett publikálva. Mielőtt bármilyen befektetési 

döntést hozna, kérjük vegye figyelembe a következőket: 

1. A publikációk kizárólag informatív jelleggel vannak publikálva, semmiképp nem szolgálnak 

befektetési tanácsként vagy javaslatként. 

 

2. Minden befektetési döntést az ügyfél hoz meg, az Admiral Markets nem vállal felelősséget 

semmilyen kárért vagy veszteségért az ilyen döntésekből eredő károkért, függetlenül attól, hogy 

az a Publikáción alapult-e vagy sem. 

 

3. Minden Publikációt az Admiral Markets egyik elemzője készít elő (a továbbiakban “szerző”), a 

szerző személyes becslésén alapozva. 

 

4. Annak érdekében, hogy az ügyfelek érdekei védve legyenek, és hogy a Publikációk objektívitása 

ne sérüljön, az Admiral Markets lényeges belső eljárásokat hozott létre, hogy megelőzze és kezelje 

az összeférhetetlenségeket. 

 

5. Annak ellenére, hogy az Admiral Markets amennyire csak lehetséges, minden ésszerű erőfeszítést 

megtesz azért, hogy a Publikáció minden forrása megbízható legyen és érthetően, naprakészen, 

pontosan és teljességgel adja azt át, az Admiral Markets nem garantálja a pontosságot vagy 

teljességet minden információra vonatkozóan, amelyet a Publikáció tartalmaz. 

 

6. A publikáció tartalma nem értelmezhető kifejezett vagy hallgatólagos ígéretnek, garanciának vagy 

implikációnak az Admiral Markets által, hogy az ügyfél profitálni fog a Publikációba foglalt 

stratégiákból vagy hogy az azzal összefüggő veszteséget limitálni lehet vagy kell. 

 

7. A pénzügyi instrumentumok minden múltbeli vagy modellezett teljesítménye, amely a 

Publikációban van feltüntetve nem értelmezhető teljes vagy hallgatólagos ígéretnek, garanciának 

vagy következtetésnek az Admiral Marketstől semmilyen jövőbeli teljesítményre vonatkozóan. 

 

8. A Publikációban szereplő előrejelzések további díjakkal, adókkal vagy más összegekkel járhatnak, 

a Publikáció témájától függően. Az Admiral Markets által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó 

árlista nyilvánosan elérhető az Admiral Markets weboldalán. 
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Kockázati figyelmeztetés: A Forex és CFD kereskedés magas kockázatot hordoz magában és nem minden 

befektető számára megfelelő. Mielőtt bármilyen befektetési döntést hozol, konzultálj egy független pénzügyi 

szakértővel, aki biztosítja számodra, hogy érted a kockázatot. Olvass többet: 

https://admiralmarkets.hu/risk-disclosure. 
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