
 

 

Fontos információ - CFD kötvény 

Célja 

Ez a dokumentum célja, hogy kulcsfontosságú információkat nyújtson az adott befektetési termékről, és nem tekinthető marketing 

anyagnak. Törvényi előírás ezen adatok megadása annak érdekében, hogy segítsen megérteni a termékkel kapcsolatos természetét, 

kockázatait, költségeit, lehetséges nyereségét és veszteségét, valamint lehetővé teszi, hogy összehasonlítsa ezt a terméket a többi kínált 

termékkel. 

  
A kötvényre vonatkozó különbözet („CFD”) szerződését az Admiral Markets Cyprus Ltd. („AM”, „mi” vagy „mi”), Cipruson bejegyzett és a 

Ciprusi Értékpapír és Tőzsde Bizottsága ( CySec ) által szabályozott társaság ajánlja - engedélyszám 201/13. Az Admiral Markets Cyprus Ltd. 

székhelye: 2 dráma, 1. emelet, 1077 Nicosia Cyprus Kérjük, hívja a +357 22 2 2 2 046 telefonszámot, vagy látogasson el a 

https://admiralmarkets.com/hu  további információkért. 

  
Ez a dokumentum utolsó frissítésének 08 -én április 2021 . 

   Olyan terméket vásárol, amely rendkívül kifinomult és nehezen érthető. 
  

Mi ez a termék? 

Az „A” típusú különbözeti szerződés („CFD”) kétoldalú alapon kötött tőkeáttétellel kötött szerződés az AM -szel. Lehetővé teszi a befektető 

számára, hogy spekuláljon az emelkedő vagy csökkenő árakról egy mögöttes kötvény jövőbeni szerződésében. 

  
A befektetőnek lehetősége van megvásárolni (vagy „hosszútávon”) a CFD -t annak érdekében, hogy hasznot húzzon az emelkedő 

kötvényárakból; vagy eladni (vagy „rövidre zárni”) a CFD -t, hogy hasznot húzzon a csökkenő kötvényárakból. A CFD ár az alapul szolgáló 

kötvény jövőbeli árából származik. Például, ha egy befektető hosszú ideig a német kötvény CFD -je és az alapul szolgáló kötvény jövőbeli 

ára emelkedik, akkor a CFD értéke sorra nő. A szerződés lejárta után az AM kifizeti a befektetőnek a szerződés záróértéke és a szerződés 

nyitóértéke közötti különbséget, azaz a befektető nyereségét. Másrészt, ha egy befektető hosszú, és az alapul szolgáló kötvény jövőbeli ára 

csökken, a CFD értéke is csökken - tehát a szerződés végén a befektető kifizeti AM -nek a kötvény záróértéke közötti különbséget. szerződés 

és a szerződés nyitóértéke. Az alapul szolgáló kötvény jövőbeli árára hivatkozó CFD-k előre meghatározott lejárati dátummal rendelkeznek-

részletezve azt a dátumot, amelyen a szerződés automatikusan lezárul. A kötvény CFD -ket mindig pénzügyileg kell kiegyenlíteni , és nem 

rendezhetők más eszköz (ek) fizikai vagy szállítható elszámolásával. A CFD tőkeáttétel is nagyító hatással van mind a nyereségre, mind a 

veszteségre. 

Célkitűzések 
A CFD célja, hogy lehetővé tegye a befektető számára, hogy tőkeáttételes kitettséget érjen el az alapul szolgáló kötvény jövőbeli értékének 

változásával (akár felfelé, akár lefelé), anélkül, hogy ténylegesen vennie, eladnia vagy más módon át kellene adnia az alapul szolgáló jövőt 

vagy alkotóeszköz. A kitettség tőkeáttételes, mivel a CFD megköveteli, hogy a szerződés névleges értékének csak egy kis hányadát írják le 

előre, mint kezdeti fedezetet, és ez a CFD -k kereskedésének egyik legfontosabb jellemzője. Például, ha egy befektető 2,0 CFD -t vásárol, 

amelyek mindegyike 1 mögöttes kötvény határidős ügyletet tartalmaz, 20% -os kezdeti letéti összeggel és 10 000 USD mögöttes kötvényárral, 

a kezdeti befektetés 10 000 USD x 2,0 x 1,0 x 20% = USD 4000. A tőkeáttétel hatása, ebben az esetben 1: 5 (1/20%), a szerződés névleges 

értékét 20 000 USD (2,0 x 10 000 USD) eredményezte. Ez azt jelenti, hogy minden 1 pontos árváltozás (azaz 0,01 -es változás) után a 

mögöttes piac tehát a CFD értéke 0,02 USD -val változik. Például, ha a befektető hosszú és a piac értéke növekszik, akkor az adott 

piacon minden 1 pontos növekedés után 0,02 USD nyereség keletkezik . Ezzel szemben, ha a piac értéke csökken, 0,02 USD veszteség 

keletkezik minden olyan ponton, ahol a piac értéke csökken. Másrészről, ha egy befektető rövid pozícióval rendelkezik, akkor a nyereség 

összhangban van az adott piac esetleges csökkenésével, és veszteség az ott bekövetkezett növekedéssel. 

  
A kötvény jövőbeni CFD -jének előre meghatározott lejárati dátuma van. A tartási időszak hossza minden egyes befektető saját belátása 

szerint, a kereskedési stratégiájuk, stílusuk és a tervezett eredmény alapján - erre az időszakra nincs javasolt hossz. 

  
A CFD automatikus lezárása akkor fordulhat elő, ha a befektető negatív ármozgás miatt nem tesz további forrásokat letétbe, amelyekkel 

teljesítheti a fedezeti követelményt. Ez akkor fog megtörténni, amikor a számla értékelése (saját tőke) az eredeti fedezet összegének 

bizonyos százalékáig csökken. A kötvény CFD lejárta előtt a befektetők lehetőséget kapnak a következő havi szerződés kereskedésére - 

például egy novemberi szerződés lezárása előtt az AM decemberi szerződést biztosít. Az AM fenntartja a jogot arra is, hogy egyoldalúan 

felmondjon minden CFD -szerződést, ha úgy ítéli meg, hogy a szerződés feltételeit megsértették. 

A tervezett lakossági befektető 
Ez a termék azoknak a befektetőknek szól, akik már rendelkeznek megértéssel és korábbi tapasztalatokkal a tőkeáttételes termékek 

kezelésében. Általában, mielőtt a tőkebefektetők elkötelezik magukat, már érteniük kell a CFD -k árainak származtatását, tisztában kell 

lenniük a fedezet és a tőkeáttétel fogalmával, valamint azzal, hogy a számla betétei teljesen elveszhetnek. Meg kell érteniük a termék 

kockázati/nyereségprofilját is a részvénykereskedelemhez képest. A befektetők számára is kötelező a megfelelő pénzügyi eszközök és a 

kezdeti befektetett összeg veszteségének viselése . 
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Mik a lehetséges kockázatok és hozamok? 
  

Kockázati mutató 

A fenti kockázati mutató összefoglalja a termék kockázatának 

szintjét más termékekkel összehasonlítva. Jelzi, mennyire 

valószínű, hogy a termék pénzt veszít a piaci mozgások miatt, 

vagy azért, mert nem vagyunk képesek fizetni Önnek. 

  
Ezt a terméket 7-ből 7-nek tekintettük, ami a lehető 

legmagasabb kockázati osztály. Ez nagyon magas 

szinten értékeli a termék jövőbeni teljesítményéből származó 

lehetséges veszteségeket. 

  
A CFD-k olyan tőkeáttételű termékek, amelyek az alapul 

szolgáló piacon belüli mozgások miatt gyorsan veszteséget 

okozhatnak. A veszteségek összbefektethetik a befektetett 

összeget, ezért további pénzeszközök letétbe helyezését 

tehetik szükségessé. Az AM védelmet nyújt a lakossági 

befektetőknek a számlahiányokkal szemben Negatív 

számlaegyenleg -védelmi irányelv . Azonban nincs eszköz 

arra, hogy a tőkéjét megvédje a piaci kockázat, a hitelkockázat 

vagy a likviditási kockázat ellen. 

  
Legyen tisztában az árfolyamkockázattal. Lehetőség van CFD -k vásárlására vagy eladására olyan pénznemben, amely eltér a számla 

alapvalutájától. A végső összeg, amelyet cserébe kaphat, a két pénznem közötti árfolyamtól függ . Ezt a kockázatot nem vették figyelembe a 

fenti kockázati mutatóban. Mint említettük, bizonyos esetekben további fizetésekre lehet szükség a felmerült veszteségek kifizetése 

érdekében, ami azt jelenti, hogy az Ön által elszenvedett teljes veszteség összességében teljesíti a befektetett összeget. 

  

A piaci feltételek azt jelenthetik, hogy a kötvény CFD -kereskedése kedvezőtlenebb áron zárul , ami jelentősen befolyásolhatja a kapott 

hozamok szintjét. Fenntartjuk a jogot a nyitott CFD-szerződés lezárására, ha nem tartja be a szükséges minimális fedezetet, ha adóssága 

van az AM-vel szemben, vagy ha megsérti a piaci szabályozásokat. Ez a folyamat automatizált lehet. 

  
A jövőbeli piaci teljesítmény nem védett, így elveszítheti befektetéseinek egy részét vagy egészét. Ha nem tudjuk kifizetni a tartozást, akkor 

elveszítheti a teljes befektetését. Előfordulhat azonban, hogy részesül a befektetői kompenzációs alapból (lásd: „Mi történik, ha az Admiral 

Markets Cyprus Ltd. nem tud fizetni Önnek”), és - amint említettük - a negatív számlaegyenleg-védelmi irányelvből is . A fent látható kockázati 

mutató nem veszi figyelembe ezeket a védelmeket. 

Teljesítmény forgatókönyvek 
Az ebben a részben bemutatott forgatókönyvek célja, hogy bemutassa, hogyan teljesíthet a befektetése. Jó gyakorlat lenne összehasonlítani 

őket más termékek relatív forgatókönyveivel. Ezek a forgatókönyvek a jövőbeli teljesítmény becslései, amelyek a múltbeli bizonyítékok 

alapján arra vonatkoznak, hogy a befektetés értéke hogyan változhat, és semmiképpen sem pontos mutatók. A kapott hozamok attól 

függenek, hogy a piac hogyan teljesít, és mennyi ideig tartja a CFD-t. A stressz szcenárió azt jelzi, hogy mit kaphat szélsőséges piaci 

körülmények között, és nem veszi figyelembe azt a helyzetet, amikor nem vagyunk képesek fizetni Önnek. 

  
Az 1. táblázatban szereplő forgatókönyvek létrehozásához a következő feltételezéseket használták: 

  
    

Bond CFD (napközben 

tartott) 

  

Kötvény nyitási ára: P 10.000 

Kereskedelmi méret (CFD -nként): TS 2 

Árrés: M 20% 

Margókövetelmény (USD) MR = P x TS x M 4000 

A kereskedelem névértéke (USD) TN = MR / M 20.000 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Táblázat 1 
  

A kockázati mutató azt feltételezi, hogy a piac volatilitása 

miatt előfordulhat, hogy nem tudja megvásárolni vagy eladni 

a CFD -t a kívánt áron, vagy előfordulhat, hogy olyan áron 

kell vennie vagy eladnia CFD -jét, amely jelentősen 

befolyásolja a visszakapott összeget. . 

Alacsony kockázat Magas kockázat 

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

teljesítmény 

forgatókönyv 

Záró 

ár 

(licit) 

Árváltozás Nyereség/veszteség 

(USD) 

RÖVID 

teljesítmény-

forgatókönyv 

Záró ár 

(ajánlat) 

  
Árváltozás 

Nyereség/veszteség (USD) 

Kedvező 10 150 1,5% 300 Kedvező 9850 -1,5% 300 

Mérsékelt 10 050 0,5% 100 Mérsékelt 9950 -0,5% 100 

Kedvezőtlen : 9850 -0,5% -300 Kedvezőtlen : 10 150 1,5% -300 

Feszültség 9500 -1,5% -1000 Feszültség 10 500 5,0% -1000 

  

A bemutatott adatok az összes termékköltséget tartalmazzák. Ha valaki más eladta ezt a terméket , vagy ha egy harmadik fél tanácsot ad 

neked a termékkel kapcsolatban, akkor ezek az adatok nem tartalmaznak olyan költségeket, amelyeket esetleg neked kell fizetned. Itt nem 

vesszük figyelembe az Ön személyes adózási helyzetét sem, amely szintén befolyásolhatja, mennyit kap cserébe. 

  

Mi történik, ha az Admiral Markets Cyprus Ltd. nem tud kifizetni? 
Ha az AM nem tudja teljesíteni az Ön iránti pénzügyi kötelezettségeit, elveszítheti befektetése értékét. Az AM azonban az összes lakossági 

ügyfélalapot elkülöníti a saját pénzétől , a CySEC szabályainak megfelelően. Az AM részt vesz a Befektetői Járulékalapban (ICF) is, amely 20 

000 euróig fedezi a támogatható beruházásokat. Magánszemélyek jogosultak az ICF rendszer keretében, és kisebb vállalkozások is 

jogosultak lehetnek. Általánosságban elmondható , hogy a nagyobb vállalkozások ki vannak zárva az ICF rendszerből. Lásd még: Vállalati 

információs dokumentum. 

  
Mik a költségek? 
A CFD -vel való kereskedés egy mögöttes kötvényjövőben a következő költségekkel jár: 

 

 Ez a táblázat a különböző költségkategóriákat és azok jelentését mutatja 
 

 
 
 

Egyszeri 

belépési vagy 

kilépési 

költségek 

 
Terjedés 

A vételi ár („ajánlati ár”) és az eladási ár („ajánlati ár”) közötti különbséget spreadnek nevezzük. Ez a 

költség minden egyes kereskedelem nyitásakor és bezárásakor realizálódik . 

  
Valuta átváltás 

Bármilyen készpénz, realizált nyereség és veszteség, kiigazítás, díj és díj, amely a számlája 

alapvalutájától eltérő pénznemben van denominálva, a kereskedési platformon érvényes devizapárok 

medián árainak felhasználásával lesz átváltva fiókja alapvalutájára , ahol a medián árat a 

következőképpen számítják ki (ajánlati ár - ajánlati ár) / 2 

Járulékos 

költségek 

  
Forgalmazói 

díj 

Mellék költségek Forgalmazói díj Időről időre megoszthatjuk a spread, jutalékok és egyéb számla 

díjaink egy részét más személyekkel, beleértve az Ön forgalmazóját is. 

 

 

Időről időre megoszthatjuk a spread, jutalékok és egyéb számla díjaink egy részét más személyekkel, köztük egy forgalmazóval, aki esetleg 

bemutatta ÖntHYPERLINK "https://admiralmarkets.com/start-trading/documents/complaint-handling-policy-2021?regulator=cysec"ánlott 

tartási ideje, sem lemondási ideje, ezért nincsenek lemondási díjak. A kötvény CFD-jének nyitása és zárása a piaci órák alatt bármikor 

elvégezhető. 

Hogyan panaszkodhatok, ha szükséges? 
Ha elégedetlen az Admiral Markets Cyprus Ltd. által nyújtott szolgáltatás bármely aspektusával, akkor először is kapcsolatba léphet 

ügyfélkezelő csapatunkkal telefonon: +357 22 222 046; emailben:compliance@admiralmarkets.com.cy ; vagy írásban: Admiral Markets 

Cyprus Ltd., 2 dráma, 1. emelet, 1077 Nicosia, Ciprus. További részletek a (z) weboldalon található részben találhatók Panaszok kezelése . 

  
Hivatkozhat az Európai Bizottság online vitarendezési platformjára is. 

  
Egyéb releváns információk 
Ha a megrendelés leadása és a teljesítés között késés van, előfordulhat, hogy a megrendelés nem az Ön által megadott áron teljesül 
várt. A kereskedés előtt győződjön meg arról, hogy az internetkapcsolata elég erős.Weboldalunk Dokumentumok és irányelvek 

részében fontos információkat talál a fiókjával kapcsolatban. Győződjön meg arról, hogy ismeri a fiókjára vonatkozó feltételeket és 

irányelveket. 

  
Szerződési specifikációink további információkat tartalmaznak az alapul szolgáló kötvény CFD-jével történő kereskedésről. Ezek 

megtalálhatók a kereskedési platformon és a weboldalon https://admiralmarkets.com/hu.   
 

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

