
                                         

 

Fontos információ - CFD index 

pár  Cél 

Ez a dokumentum arra szolgál, hogy az Ön számára kulcsfontosságú információkat nyújtson az adott befektetési termékkel kapcsolatban, 

és nem tekinthető marketinganyagnak. Jogi követelmény, hogy ezeket az információkat annak érdekében adja meg, hogy segítsen megérteni 

a termékkel kapcsolatos természetet, kockázatokat, költségeket, potenciális nyereségeket és veszteségeket, és lehetővé tegye a termék 

összehasonlítását a kínált többi termékkel. 

 

Az Admiral Markets Cyprus Ltd. az indexen lévő különbözetre vonatkozó szerződést ("CFD") kínálja. ("AM", "mi" vagy "us"), a Cipruson 

bejegyzett és a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdebizottság (CySec) által szabályozott társaság, engedélyszám: 201/13. Az Admiral Markets 

Cyprus Ltd. székhelye van: 1
st Floor Dramas 2 Nicosia 1077 Ciprus Kérjük, hívja a +357 22 222 046 vagy megy 

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

 

Ezt a dokumentumot utoljára 2021. április 08-án frissítették. 

 

Olyan terméket készül vásárolni, amely rendkívül kifinomult és nehezen érthető. 

Mi ez a termék? 

Az "A" típusú különbözeti szerződés ("CFD") az AM-fel kétoldalú alapon kötött tőkeáttételes szerződés. Ez lehetővé teszi a befektető számára, 

hogy spekuláljon az emelkedő vagy csökkenő árakról egy mögöttes indexben. 

 

A befektetőnek lehetősége van megvásárolni (vagy "hosszúra" menni) a CFD-t, hogy hasznot húzzon az emelkedő indexárakból; vagy eladni 

(vagy "rövidre" menni) a CFD-t, hogy részesüljön a csökkenő indexárakból. A CFD-ár az alapul szolgáló indexárból származik, amely lehet a 

jelenlegi ("készpénzes") ár vagy a határidős ("jövőbeli") ár. Ha például egy befektető hosszú FTSE 100 CFD-t kap, és az alapul szolgáló index 

ára emelkedik, a CFD értéke viszont emelkedni fog. A szerződés lejárta után az AM kifizeti a befektetőnek a szerződés záróértéke és a 

szerződés nyitó értéke, azaz a befektető nyeresége közötti különbözetet. Másrészről, ha egy befektető hosszú, és az alapul szolgáló index 

készpénzára csökken, a CFD értéke csökken – így a szerződés végén a befektető kifizeti az AM-nek a szerződés záróértéke és a szerződés 

nyitóértéke közötti különbözetet. A CFD-k pontosan ugyanúgy hivatkoznak a mögöttes jövőbeli árra, azonban az ilyen szerződéseknek előre 

meghatározott lejárati idejük van – részletezve a szerződés automatikus lezárásának időpontját. Az index CFD-ket mindig pénzügyileg kell 

kiegyenlíteni, és nem egyenlíthetők ki más eszköz(ek) fizikai vagy teljesíthető kiegyenlítésével. A CFD tőkeáttétele a nyereségre és a 

veszteségre is nagyító hatással van. 

 

Célkitűzések 

A CFD célja, hogy lehetővé tegye a befektető számára, hogy tőkeáttételes kitettséget szerezzen az alapul szolgáló index értékének 

mozgásával (legyen az felfelé vagy lefelé), anélkül, hogy ténylegesen meg kellene vásárolnia, el kellene adnia vagy más módon át kellene 

adnia az alapul szolgáló indexet. A kitettség tőkeáttételes, mivel a CFD csak a szerződés névértékének egy kis részét írja elő kezdeti 

árrésként, és ez a CFD-k kereskedelmének egyik fő jellemzője. Ha például egy befektető 2,0 CFD-t vásárol, amelyek mindegyike az alapul 

szolgáló index 1 árszintjét képviseli, 5%-os kezdeti árrésösszeggel és 10 000 USD mögöttes indexárral, a kezdeti befektetés 10 000 USD x 

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

USD) névértékét eredményezte. Ez azt jelenti, hogy az alapul szolgáló index minden egyes pontváltozása esetén (azaz az árváltozás 1,0-ral) 

a CFD értéke 2,0 USD-vel változik. Például, ha a befektető hosszú, és a piac értéke növekszik, akkor 2,0 USD nyereséget ér el minden 1 

pontos növekedésért ezen a piacon. Ha azonban a piac értéke csökken, 2,0 USD veszteség keletkezik minden olyan pont után, amelyet a 

piac értékcsökkenése okoz. Másrészről, ha egy befektető rövid pozícióval rendelkezik, a nyereség az adott piac bármilyen csökkenésével 

összhangban történik, és az ottani növekedés vesztesége. 

 
A készpénz CFD-nek nincs előre meghatározott lejárati dátuma, ezért határozatkész; ezzel szemben a jövőbeli CFD-nek előre meghatározott 

lejárati ideje van. A tartási időszak hossza minden egyes befektető belátása szerint, kereskedési stratégiája, stílusa és tervezett eredménye 

alapján – erre az időszakra nincs ajánlott hossz. A CFD automatikus lezárása akkor fordulhat elő, ha a befektető negatív ármozgás 

következtében nem helyez letétbe további pénzeszközöket, amelyekkel teljesíteni tudja a fedezeti követelményt. Ez akkor történik, ha egy 

számla értékelése (saját tőkéje) a kezdeti fedezeti összeg bizonyos százalékára csökken. A jövőbeli CFD-k esetében a befektetők lehetőséget 

kapnak arra, hogy a következő első havi szerződéssel kereskedjenek – például egy novemberi szerződés lezárása előtt az AM decemberi 

szerződést biztosít. Az AM fenntartja azt a képességét is, hogy egyoldalúan felmondjon bármely CFD-szerződést, ha úgy ítéli meg, hogy a 

szerződés feltételei megváltoztak. 

A tervezett lakossági befektető 

Ez a termék olyan befektetőknek készült, akik már rendelkeznek megértéssel és korábbi tapasztalattal a tőkeáttételes termékek kezelésében. 

Általában, mielőtt elkötelezné magát, a tőkebefektetők már megértik a CFD-k árainak levezetését, világosan megértik a fedezet és a 

tőkeáttétel fogalmát, valamint azt a tényt, hogy a számla betétei teljesen elveszhetnek. Meg kell érteniük a termék kockázati/jutalmazási 

profilját is, összehasonlítva a részvénykereskedelmével. A befektetők számára az is kötelező, hogy rendelkezzenek a megfelelő pénzügyi 

eszközökkel és képességsel ahhoz, hogy elfedjék a befektetett kezdeti összeg elvesztését. 

 

Melyek a lehetséges kockázatok és hozamok?  
 

https://admiralmarkets.com/hu
https://admiralmarkets.com/?regulator=cysec
https://admiralmarkets.com/?regulator=cysec


                                         

 

Fontos információ - CFD index 

pár Kockázati mutató 
A fenti kockázati mutató a termék által más termékekkel 

összehasonlított kockázati szint összefoglalása. Ez azt jelenti, 

hogy mennyire valószínű, hogy a termék pénzt veszít a piaci 

mozgások miatt, vagy azért, mert nem tudunk fizetni. 

Úgy ítéltük meg, hogy ez a termék 7-ből 7, ami a lehető 

legmagasabb kockázati osztály. Ez nagyon magas szinten 

értékeli a termék jövőbeli teljesítményéből származó 

potenciális veszteségeket.  

 

A CFD-k olyan tőkeáttételes termékek, amelyek az alapul 

szolgáló piacon belüli mozgások miatt gyorsan veszteséget 

okozhatnak. A veszteségek összege elérheti a befektetett 

összeget, és ezért további pénzeszközök letétbe helyezését 

teheti szükségessé. Az AM védelmet nyújt a lakossági 

befektetőknek a számlahiány ellen, a negatív számlaegyenleg-

védelmi politika szerint. A tőke piaci kockázattal, 

hitelkockázattal vagy likviditási kockázattal szembeni 

védelmére azonban nincs mód. 

 

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

pénznemétől. A végső összeg, amit cserébe kaphat, a két pénznem közötti árfolyamtól függ. Ezt a kockázatot nem vették figyelembe a fent 

látható kockázati mutatóban. Amint azt már említettük, bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy további kifizetéseket kell tennie a 

bekövetkezett veszteségek kifizetése érdekében, ami azt jelenti, hogy az esetlegesen felmerülő teljes veszteség teljes összege lehet. 

 

A piaci feltételek azt jelenthetik, hogy az indexen folytatott CFD-kereskedelme kedvezőtlenebb  áron zárul, ami jelentősen befolyásolhatja a 

kapott hozamok szintjét. Fenntartjuk a jogot, hogy lezárjuk a nyílt CFD szerződést, ha nem tartja fenn a szükséges minimális árrést, ha 

tartozása van az AM-nek, vagy ha megsérti a piaci előírásokat. Ez a folyamat automatizálható. 

 

A jövőbeli piaci teljesítmény nem védett, így elveszítheti befektetésének egy részét vagy egészét. Ha nem tudjuk kifizetni, ami tartozik, 

elveszítheti a teljes befektetését. Azonban ön is részesülhet befektetői kompenzációs alapból (lásd a "Mi történik, ha az Admiral Markets 

Cyprus Ltd. nem tud fizetni Önnek") és amint azt a negatív számlaegyenleg-védelmi politika is megállapította. A fent látható kockázati 

mutató nem veszi figyelembe ezeket a védelmet. 

Teljesítmény-forgatókönyvek 

Az ebben a szakaszban felvázolt forgatókönyvek célja, hogy bemutassák, hogyan teljesíthet a befektetése. Jó gyakorlat lenne 

összehasonlítani őket más termékek relatív forgatókönyveivel. Ezek a forgatókönyvek a jövőbeli teljesítmény becslése múltbeli bizonyítékok 

alapján arról, hogy a beruházás értéke hogyan változhat, és semmiképpen sem pontos mutató. A kapott hozamok attól függnek, hogy a 

piac hogyan teljesít, és mennyi ideig tartja a CFD-t. A stresszhelyzet azt jelenti, hogy szélsőséges piaci körülmények között mit kaphat, és 

nem veszi figyelembe azt a helyzetet, amikor nem tudunk önnek fizetni. 

 

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

 

 

Cfd index (napközben) 

Index nyitóár: P 10,000 

Kereskedelmi méret (CFD-nként): TS 2 

Margó: M 5% 

Fedezeti követelmény (USD) MR = P x TS x M 1,000 

A kereskedelem névértéke (USD) TN = MR / M 20,000 

 

 

1. táblázat 
 

LONG teljesítmény 

forgatókönyv 

Záróár 

(ajánlat) 

Árváltozá

s 

Eredmény 

(USD) 

RÖVID teljesítmény 

forgatókönyv 

Záróár 

(ajánlat) 

 
Árváltozás 

 
Eredmény (USD) 

Kedvező 10,150 1.5% 300 Kedvező 9,850 -1.5% 300 

Mérsékelt 10,050 0.5% 100 Mérsékelt 9,950 -0.5% 100 

Kedvezőtlen: 9,850 -1.5% -300 Kedvezőtlen: 10,150 1.5% -300 

Stressz 9,500 -5.0% -1,000 Stressz 10,500 5.0% -1,000 

Alacsony kockázat Magasabb kockázat 

A kockázati mutató feltételezi, hogy a piac 

volatilitása miatt előfordulhat, hogy nem tudja 

megvásárolni vagy eladni CFD-jét a kívánt áron, vagy 

előfordulhat, hogy cfd-jét olyan áron kell 

megvásárolnia vagy eladnia, amely jelentősen 

befolyásolja, hogy mennyit kap vissza. 

https://admiralmarkets.com/hu/start-trading/documents/negative-balance-protection-policy-retail?regulator=cysec
https://admiralmarkets.com/hu/start-trading/documents/negative-balance-protection-policy-retail?regulator=cysec
https://admiralmarkets.com/hu/start-trading/documents/negative-balance-protection-policy-retail?regulator=cysec
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pár 
A feltüntetett adatok tartalmazzák az összes termékköltséget. Ha valaki más adta el önnek ezt a terméket, vagy egy harmadik fél tanácsot 

adott Önnek erről a termékről, ezek a számok nem tartalmazzák azokat a költségeket, amelyeket esetleg fizetnie kell nekik. A személyi adó 

helyzetét, amely azt is befolyásolhatja, hogy mennyit kap cserébe, itt sem veszik figyelembe. 

 

Mi történik, ha az Admiral Markets Cyprus Ltd. Nem tud fizetni? 

Ha az AM nem tudja teljesíteni az Önnel kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeit, elveszítheti befektetése értékét. Az AM azonban a CySEC 

szabályaival összhangban elkülöníti az összes lakossági ügyfélpénzt a saját pénzétől. Az AM részt vesz a Befektetői Kompenzációs Alapban 

(ICF), amely legfeljebb 20 000 EUR-ig fedezi a támogatható befektetéseket. Az egyének jogosultak az ICF-rendszer keretében, és a kisebb 

vállalkozások is jogosultak lehetnek.  Általánosságban elmondható, hogya nagyobb vállalkozások ki vannak zárva az ICF rendszeréből. 

További információk a  Céginformációs  dokumentumban. 

 
Mik a költségek? 

A CFD-nek az alapul szolgáló indexen a következő költségekkel jár: 

 

Ez a táblázat a költségkategóriák különböző típusait és azok jelentését mutatja be 
 

 
 
 

Készpénz 

és határidős 

 

 
Egyszeri 

be- és 

kilépési 

költsége

k 

 
Terjedés 

A vételi ár ("ajánlati ár") és az eladási ár ("ajánlati ár") közötti különbséget spreadnek 

nevezzük. Ez a költség minden alkalommal realizálódik,  amikor megnyit és bezár egy 

kereskedést. 

 
Átváltás 

Minden készpénzt, realizált nyereséget és veszteséget, kiigazítást, díjat és költséget, 

amelyet a számla alap pénznemétől eltérő pénznemben denominálnak, a kereskedési 

platformon érvényes FX-párok medián árainak felhasználásával a számla alap pénznemére 

váltják át, ahol a medián árat úgy számítják ki, hogy (ajánlati ár - ajánlati ár) / 2 

 
 
 

Csak 

készpénzbe

n 

 

 
Folyam

atos 

költség

ek 

 

 
Osztalékkiiga

zítások 

Az index CFD-kre készpénzkiigazítás vonatkozik, amely tükrözi az osztalékkifizetések 

súlyozott hatását az alapul szolgáló indexet alkotó részvényekre. Számláját akkor 

jóváírjuk, ha hosszú pozíciót tart (vásárol) vagy megterhel, ha rövid pozíciót tart (elad) a 

megfelelő összegért az index összetevőinek ex-osztalék dátumán, ha cfd-t nyitott egy 

indexen a napi kereskedési ülés vége előtt az ilyen ex-osztalék dátumokat megelőző 

napon. 

A DAX 30 cfd készpénzindex nem vonatkozik osztalékkorrekcióra. 

 
Csak 

készpénzbe

n 

Folyam

atos 

költség

ek 

Napi tartási 

költség 

Minden olyan éjszakán díjat számítunk fel a számlájára, amikor a pozícióját tölti. Ez azt 

jelenti, hogy minél hosszabb ideig tartasz egy pozíciót, annál többe kerül. 

Készpénz 

és határidős 

Járulékos 

költsége

k 

Forgalma

zói díj 

Időről időre megoszthatjuk spreadünk, jutalékaink és egyéb számladíjaink egy részét 

más személyekkel, beleértve egy forgalmazót is, amely bevezette Önt. 

Mennyi ideig tartsam meg, és korán kivehetem a pénzt? 

A fentieknek megfelelő termékeknek nincs ajánlott tartási ideje, sem lemondási ideje, és ezért nincs lemondási díj. A CFD indexen történő 

megnyitása és lezárása a piaci órákban bármikor elvégezhető. Felhívjuk figyelmét, hogy a CFD-nek az indexen való hosszú távú birtoklása 

jelentős napi tartási költségekkel járhat. 

Hogyan panaszkodhatok, ha kell? 

Ha elégedetlen az Admiral Markets Cyprus Ltd. által nyújtott szolgáltatás bármely aspektusával, első körben kapcsolatba léphet 

ügyfélkezelési csapatunkkal telefonon: +357 22 222 046; e-mailben: compliance@admiralmarkets.com.cy; vagy írásban: Admiral Markets 

Cyprus Ltd., 2 Dramas, 1st floor, 1077 Nicosia, Cyprus. További részletek a  panaszkezelésről szóló weboldalunkon találhatók. 

 

Hivatkozhat az Európai Bizottság online vitarendezési platformjára is- 

 

Egyéb releváns információk 

Ha késés van a megrendelés leadása és a végrehajtás pillanata között, előfordulhat, hogy a megrendelést nem a várt áron hajtják végre. A 

kereskedés előtt gondoskodnia kell arról, hogy az internetkapcsolat elég erős legyen. Weboldalunk Dokumentumok és szabályzatok 

szakasza  fontos információkat tartalmaz az Ön fiókjával kapcsolatban. Győződjön meg arról, hogy ismeri a fiókjára vonatkozó összes 

feltételt és szabályzatot. 

 

Szerződési specifikációink további információkat tartalmaznak a CFD-nek az alapul szolgáló indexen lévő kereskedéséről. Ezek 

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

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