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ADMIRAL MARKETS UK LTD 

analītikas atruna 

 

Šī atruna sniedz papildus informāciju attiecībā uz analītiku, aprēķiniem, prognozēm, vai tamlīdzīgiem 

vērtējumiem un informāciju (turpmāk “publikācijām”), kas publicētas Admiral Markets UK Ltd (turpmāk 

“Admiral Markets“) interneta vietnē. Pirms izdarīt jebkādus ar investīcijām saistītus lēmumus, lūdzu, 

pievērsiet īpašu uzmanību sekojošajiem punktiem: 

1. Publikācijas tiek publicētas tikai informatīvos nolūkos un nekādā gadījumā nav uzskatāmas par 

investīciju padomiem vai rekomendācijām. 

 

2. Jebkurus lēmumus saistībā ar investīcijām veic klients. Admiral Markets nekādā gadījumā nav 

uzskatāma par atbildīgu jebkādu zaudējumu gadījumā, ko radījuši šādi, uz publikācijām balstīti vai 

klienta paša izdarīti lēmumi. 

 

3. Katru publikāciju sagatavo Admiral Markets analītiķis (turpmāk “autors”), balstoties uz savām 

personīgajām prognozēm. 

 

4. Lai aizsargātu klientu intereses un saglabātu publikācijas objektivitāti, Admiral Markets 

apstiprinājusi procedūru interešu konflikta situāciju risināšanai un novēršanai.  

 

5. Neskatoties uz to, ka Admiral Markets dara visu iespējamo, lai nodrošinātu publikācijas uzticamību, 

kā arī to, lai visa nepieciešamā informācijas būtu pieejama laicīgi, saprotamā un precīzā veidā, 

tomēr nekādā veidā nevar garantēt publikācijās sniegtās informācijas precizitāti. Vēstures analītika 

nekādā veidā negarantē līdzīgu prognozes izpildi nākotnē. 

 

6. Publikācijas saturu nevar uzskatīt par neapstrīdamu, garantētu vai Admiral Markets ieteikumu, kā 

klientam gūt peļņu, arī zaudējumi, saistībā ar šīm stratēģijām, būtu jāierobežo līdz minimāliem 

apjomiem. 

 

7. Jebkurš iepriekšējs vai modelēts finanšu instrumentu sniegums publikācijas ietvaros nevar tikt 

uzskatīts par Admiral Markets netiešu norādi vai garantiju attiecībā uz jebkādu nākotnes sniegumu. 

Finanšu instrumenta vērtība var gan pieaugt, gan kristies, aktīva stabilitāte nav garantēta. 

 

8. Publikācijās var tikt ietveras norādes uz materiāliem, kas, atkarībā no publikācijas veida, var būt 

maksas vai tikt aplikti ar nodokļiem. Šādu materiālu cenas nosaka un ar tām var iepazīties Admiral 

Markets interneta vietnē. 

 

Riska atruna: Forex un cenu starpības līgumu (CFD) tirdzniecība ir saistīta ar augsta līmeņa risku un ir 

spējīga radīt kā peļņu, tā arī zaudējumus. Pirms uzsākt tirdzniecību, iesakām konsultēties ar neatkarīgiem 

finanšu ekspertiem, lai izprastu ar to saistītos riskus. Vairāk informācijas: https://admiral.lv/risk-disclosure. 
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