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Namen 

Ta dokument je namenjen zagotavljanju ključnih informacij v zvezi s tem specifičnim naložbenim produktom in ga ne smete jemati kot tržni 

material. Pravna zahteva je, da zagotovite te informacije, da boste lažje razumeli naravo, tveganja, stroške, potencialne dobičke in izgube, 

povezane s tem izdelkom, in vam omogočili primerjavo tega izdelka z drugimi izdelki v ponudbi. 

 

Pogodbo o razliki ("CFD") na surovini ponuja podjetje Admiral Markets Cyprus Ltd. (“AM”, “we” or “us”), a company registered in Cyprus and 

regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec)– license number 201/13. The registered office for Admiral Markets 

Cyprus Ltd. is: 2 Dramas, 1st floor, Nicosia 1077 Cyprus Please call +357 22 222 046 or go https://admiralmarkets.com/si/?regulator=cysec 

za več informacij  

 

Ta dokument je bil zadnjič posodobljen  08
th

 April 2021. 

 

Pravkar boste kupili izdelek, ki je zelo prefinjen in ga je morda težko razumeti. 

Kaj je ta izdelek? 

Vrsta A pogodbe za razliko ("CFD") je vzvodna pogodba, sklenjena z AM na dvostranski podlagi. Vlagatelju omogoča, da ugiba o naraščajočih 

ali padajočih cenah v zniženem indeksu. 

 

Vlagatelj ima možnost, da kupi (ali gre "dolgo") CFD v poskusu, da bi imeli koristi od naraščajočih cen kriptovalut; ali prodati (ali iti "kratko") 

CFD za koristi od padanja cen kriptovalut. Cena CFD izhaja iz cene za kriptovalute. Če je na primer investitor dolgo Bitcoin CFD in cena 

Bitcoina narašča, se bo vrednost CFD povečala. Ko bo pogodba končana, bo AM vlagatelju plačal razliko med zaključno vrednostjo pogodbe 

in otvoritveno vrednostjo pogodbe, tj.  Po drugi strani pa se bo vrednost CFD zmanjšala, če je vlagatelj dolg, denarna cena bitcoina pa se 

bo zmanjšala – torej bo na koncu pogodbe vlagatelj plačal AM razliko med zaključno vrednostjo pogodbe in otvoritveno vrednostjo pogodbe. 

 

Kriptovalutni CFD-ji morajo biti vedno poravnani finančno in jih ni mogoče poravnati s fizično ali dobavljivo poravnavo vseh drugih 

kriptovalut. Vzvod CFD ima tudi povečevajoč učinek na dobičke in izgube. 

Cilji 

Cilj CFD je omogočiti vlagatelju, da pridobi vzvodno izpostavljenost gibanju vrednosti zanje (naj bo to navzgor ali navzdol), ne da bi bilo 

treba dejansko kupiti, prodati ali kako drugače prenesti obstoječe kriptovalute. Izpostavljenost je vzvodna, saj CFD zahteva, da se kot 

začetna marža vnaprej postavi majhen delež pojemne vrednosti pogodbe in je ena od ključnih značilnosti trgovalnih CFD. Na primer, če 

investitor kupi 2,0 CFD, vsak predstavlja 1 Ether, z začetnim zneskom kritja 50% in z 500 usd za kriptovalute, bo začetna naložba 500 USD 

x 2,0 x 1,0 x 50% = USD 500. Učinek vzvoda je v tem primeru 1:2 (1 / 50%) povzročil pojemno vrednost pogodbe v višini 1.000 USD (500 

USD na Ether x 2,0 pogodbe x 1,0 Ether na pogodbo). To pomeni, da se za vsako spremembo cene za 1 točko (torej za spremembo za 0,01) 

za podvzeto kripto valuto vrednost CFD spremeni za 0,02 USD. Na primer, če je vlagatelj dolg in se trg poveča v vrednosti, se za vsako 1 

točko poveča dobiček v višini 0,02 USD na tem trgu. Nasprotno, če se bo trg zmanjšal v vrednosti, bo za vsako točko 0,02 USD 0,02 izguba, 

ki se bo zmanjšala na trgu. Po drugi strani pa se, če ima vlagatelj kratko pozicijo, dobiček izkaže v skladu z vsakim zmanjšanjem na tem 

trgu in izgubo za vsako povečanje na tem trgu. 

 

CFD kriptovate ima vnaprej določen pogodbeni rok in se izteče vsak petek, zato ima ta izdelek največji čas držanja enega 5-dnevnega  

poslovnega tedna. 

 

Do samodejnega zaprtja CFD lahko pride, če vlagatelj ne deponira dodatnih sredstev, s katerimi bi izpolnil zahtevo po marži zaradi 

negativnega gibanja cen. Do tega pride, ko se vrednotenje računa (lastniški kapital) zmanjša na določen odstotek začetnega zneska marže. 

Poleg tega se samodejno zapiranje izdelka CFD kriptoventure zgodi vsak petek ob vnaprej določenem času, nova pogodba pa postane na 

voljo za trgovanje, ki se začne od odprtja seje v naslednjem ponedeljek. Am tudi obvaruje možnost enostranske prekinitve pogodbe s CFD, 

če meni, da so bili pogoji pogodbe prekr eni. 

 Namenjen za maloprodajne vlagatelje 

Ta izdelek je namenjen investitorjem, ki že imajo razumevanje in prejšnje izkušnje pri obravnavanju vzvodnih proizvodov. Običajno bodo 

pred zavezo kateri koli kapitalski vlagatelji že razumeli, kako se cene CFD-jev izpeljejo, jasno razumeli koncepte marže in vzvoda ter dejstvo, 

da je mogoče vlog računa v celoti izgubiti. Prav tako bi morali razumeti profil tveganja/nagrade izdelka v primerjavi s profilom delničarjev. 

Prav tako je obvezno, da imajo vlagatelji ustrezna finančna sredstva in sposobnost, da nosijo izgubo začetnega zneska, vloženega.

https://admiralmarkets.com/si/?regulator=cysec
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Kakšni so 

otencialna tveganja in donosi?  

Kazalnik tveganja 

Zgoraj navedeni kazalnik tveganja je povzetek stopnje 

tveganja, ki jo ta izdelek kaže v primerjavi z 

drugimiproizvodi. To pomeni, kako je mogoče, da bo izdelek 

izgubil denar zaradi tržnih gibanj ali zato, ker vam ne 

moremo plačati. 

 

Ta izdelek smo opredelili za 7 od 7, kar je najvišji možni 

razred tveganja. To stopnjeva morebitne izgube zaradi 

prihodnje učinkovitosti izdelka na zelo visoki ravni. 

 

CFD so vzvodni produkti, ki lahko zaradi premikov na 

podlagi trga hitro ustvarijo izgube. Izgube lahko z vsoto 

zneska, vloženega nd, zahtevajo deponiranje dodatnih 

sredstev. AM ponuja zaščito malim vlagateljem pred 

primanjkljaji na računu , kot je to v zvezi s politiko 

negativnega stanja stanja na računu. Vendar pa ni sredstev 

za zaščito vašega kapitala pred tržnim tveganjem, kreditnim 

tveganjem ali likvidnostnim tveganjem. 

 

Bodite pozorni na valutno tveganje. CFD-je je mogoče kupiti 

ali prodati v valuti, ki se razlikuje od osnovne valute vašega 

računa.   Končni vsota, ki jo lahko prejmete v zameno, je 

odvisna od menjalnega tečaja med obema valutama. To 

tveganje ni bilo upoštevano v kazalnik tveganja, ki ga lahko 

vidite zgoraj. Kot je navedeno, se lahko v nekaterih okoliščinah 

od vas zahteva nadaljnja plačila, da se plačajo kakršne koli 

izgube, ki so se zgodile, kar pomeni, da lahko skupna izguba, 

ki jo lahko povzročite, lahko preseže vsoto vloženega zneska. 

 

Pogoji na trgu lahko pomenijo, da je trgovanje s CFD  na kriptovaluto zaprto po manj ugodni ceni, kar bi lahko bistveno vplivalo na raven 

donosov, ki jih prejmete. Pridržujemo si pravico do zaprtja vaše odprte pogodbe o CFD, če ne ohranite minimalne marže, ki je potrebna, če 

ste dolžni am ali če ste v nasprotju s tržnimi predpisi. Ta postopek je lahko avtomatiziran. 

 

Prihodnja tržna uspešnost ni zaščitena pred tem, da bi lahko izgubili nekaj ali vso svojo naložbo. Če vam ne moremo plačati dolgov, lahko 

izgubite celotno naložbo. Vendar pa lahko koristi od sklada za nadomestilo vlagatelja (glej oddelek "Kaj se zgodi, če vam Admiral Markets 

Cyprus Ltd. ne more plačati") in, kot je navedeno, tudi iz politike Negativnega stanja stanja na računu. Kazalnik tveganja, ki ga lahko vidite 

zgoraj, ne upošteva teh zaščite. 

Scenariji uspešnosti 

Scenariji, opisani v tem razdelku, so zasnovani tako, da vam pokažejo, kako lahko izvedete svojo naložbo. Dobra praksa bi bila, če bi jih 

primerjali z relativnim scenarijem drugih proizvodov. Ti scenariji so ocena prihodnje uspešnosti, ki temelji na preteklih dokazih o tem, 

kako se lahko vrednost te naložbe razlikuje, in niso, v nobenem primeru, točen kazalnik. Vsi donosi, ki jih prejmete, so odvisni od tega, 

kako trg deluje in koliko časa imate CFD. Scenarij stresa pomeni, kaj lahko prejmete v skrajnih tržnih okoliščinah in ne upošteva položaja, 

ko vam ne moremo plačati. 

 

Za ustvarjanje scenarijev v tabeli 1 so bile uporabljene naslednje predpostavke: 

 

Kriptovalute CFD (potekal znotraj dneva) 

Cena odpiranja kriptovalute: P 500 

Velikost trgovanja (na CFD): T

S 

2 

Stopnja: M 50% 

Zahteva po marži (USD) MR = P x TS x M 500 

Notialna vrednost trgovine (USD) TN = MR / M 1,000 

 

Preglednica 1 

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

SCENARIJ 

USPEŠNOSTI 

Zaključna 

cena 

(ponudbe

) 

Sprem

emba 

cene 

Dobiček

/izguba 

(USD) 

SCENARIJ KRATKO 

USPEŠNOSTI 

Zaključna 

cena 

(ponudba) 

 

Sprememba 

cene 

 
Dobiček 

/izguba 

(USD) 

Ugodne 575 15% 150 Ugodne 425 15% 150 

Zmerno 525 5% 50 Zmerno 475 5% 50 

Neuspešno 425 -15% -150 Neuspešno 575 15% -150 

 

 

Stres 250 -50% -500 Stres 750 -

50% 

-500 

 Prikazane številke vključujejo vse stroške izdelka. Če vam je izdelek prodal nekdo drug ali vam tretja oseba svetuje o tem izdelku, te številke   

ne vključujejo stroškov, ki jih boste morda morali plačati. Tudi vaša osebna davčna situacija, ki lahko vpliva na to, koliko dobiš v zameno, 

tukaj tudi ni upoštevana. 

Kaj se zgodi, če Admiral markets Cyprus Ltd. Ne more izplačati sredstev? 

Če podjetje AM ne more izpolnjevati svojih finančnih obveznosti do vas, lahko izgubite vrednost naložbe. Vendar am v skladu s pravili 

CySEC vse maloprodajne odjemalske sklade razčleni iz lastnega denarja. AM sodeluje tudi v Skladu za nadomestila vlagateljem (ICF), ki 

zajema upravičene naložbe do 20.000 EUR. Posamezniki so upravičeni v okviru sheme ICF, upravičena pa so lahko tudi manjša podjetja. Na 

splošno sovečja podjetja izključena iz shemeICF. Več o tem si lahko ogledate v našem dokumentu Informacij o podjetju. 

Kakšni so stroški? 

Trgovanje s CFD na podlagi šifrirnih vrednostnih papirjev ima naslednje stroške: 

 

V tabeli so prikazane različne vrste kategorij stroškov in njihov pomen 
 

 
 

 
Enkratni 

stroški 

vstopa ali 

izstopa 

 
Spread 

Razlika med kupno ceno ("ceno ponudbe") in prodajno ceno ("ceno ponudbe") se imenuje razpon. 

Ta strošek se uteleša vsakič, ko odprete in zaprete trgovino. 

 

Pretvorba 

valute 

Vsaka gotovina, realizirani dobiček in izgube, popravki, pristojbine in stroški, ki so   denominirani v 

valuti, ki ni osnovna valuta vašega računa, se pretvorijo v osnovno valuto vašega računa z uporabo 

mediane cen veljavnih FX parov v trgovalni platformi, kjer se mediana cena izračuna kot (ponujena 

cena - cena ponudbe) / 2 

 

Enkratni 

stroški 

vstopa ali 

izstopa 

 
Provizija 

Provizija se zaračuna na podlagi trgovine na naše izdelke CFD kriptoventure. Za več podrobnosti 

obiščite razdelek Specifikacije pogodbe na naši spletni strani in izberite zahtevani instrument v 

iskalnem   meniju. 

Tekoči 

stroški 

 
Stroški držanja 

Na vaš račun se zaračuna pristojbina za vsake 4 ure, ko je vaše mesto v veljavnem položaju, od 

00:00 (EET). To pomeni, dlje ko imaš položaj, več stane. 

Naključni 

stroški 

 
Provizija 

distributerja 

Od časa do časa lahko delimo delež naših provizij, provizij in drugih provizij za račune z drugimi 

osebami, vključno z distributerjem, ki vas je morda predstavil. 

  Kako dolgo naj držim denar v investiciji in  ali lahko prej vzamem denar ven? 

Kot je navedeno zgoraj za te proizvode ni priporočenega obdobja imetja, niti odpovednega roka in zatotudi ni pristojbin za odpoved. 

Odpiranje in zapiranje CFD na kriptovalute se lahko opravi kadarkoli v času tržnih ur. 

Kako se lahko pritožim, če se nom moral? 

Če ste nezadovoljni z nobenim vidikom storitve, ki vam jo zagotavlja Admiral Markets Cyprus Ltd., se lahko na prvi stopnji obrnete na našo 

ekipo za upravljanje strank po telefonu: +357 22 222 046; po e-pošti: compliance@admiralmarkets.com.cy; ali v pisniobliki: Admiral Markets 

Cyprus Ltd., 2 Drame, 1. nadstropje, 1077 Nikozija, Ciper. Dodatne podrobnosti najdete na naši spletni strani o obravnavanju pritožb. 

 

  Prav tako se lahko sklicujete na platformo Evropske komisije za spletno reševanje sporov. 

Druge pomembne informacije 

Če obstaja zamik med časom, ko oddate naročilo, in trenutkom izvršitve naročila, se vaše naročilo morda ne bo izvršilo po ceni, ki ste jo 

pričakovali. Pred trgovanjem morate zagotoviti, da je vaša internetna povezava dovolj močna. V razdelku Dokumenti in pravilniki naše 

spletne strani so pomembne informacije o vašem računu. Zagotoviti morate, da ste seznanjeni z vsemi pogoji in pravilniki, ki veljajo za vaš 

račun. 

Naše pogodbene specifikacije vsebujejo dodatne informacije o trgovanju s CFD na podlagi izdelka. Te lahko najdete na trgovalni platformi 

in na spletni strani   https://admiralmarkets.com/si/?regulator=cysec. 

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

