Dokument s kľúčovými informáciami pre investorov: Rozdielové zmluvy (CFD) na Forex
ÚČEL
Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Nejde o marketingový ani o právne záväzný
materiál. Tieto informácie sú povinné zo zákona a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu, riziká, náklady, potenciálne zisky
a straty spojené s investovaním do tohto produktu a porovnať ho s inými produktmi. Skôr, než sa rozhodnete otvoriť si účet,
odporúčame vám, aby ste si tieto informácie prečítali, spolu s našimi obchodnými podmienkami.
Chystáte sa obchodovať na trhu, ktorý nie je jednoduchý a môže byť náročné mu porozumieť.
PRODUKT: Rozdielové zmluvy „CFD“ na menové páry („Foreign Exchange“ alebo „FOREX“). Ďalšie podrobnosti o produktoch,
ktoré v súčasnosti ponúkame ako CFD, nájdete na našej webovej stránke. tu. Tento dokument bol naposledy aktualizovaný
14.11.2018.
POSKYTOVATEĽ
K-DNA Financial Services Ltd, podlieha registrácii a regulácii Cyperskej komisie pre cenné papiere a burzy („CySEC“), Licenčné
číslo CIF 273/15, so sídlom na 56, Griva Digeni, Anna Tower, 1. podlažie, 3063 Limassol, Cyprus. Ak máte záujem o viac
informácií, zavolajte na +357 25 254070 alebo nás navštívte na https://finmarket.com/contact-us/
AKÝ JE TENTO PRODUKT?
Produkt vám umožňuje expozíciu voči podkladovému menovému páru bez toho, aby ste ho fyzicky vlastnili. Zmluva na Forex
je typom rozdielovej zmluvy („CFD“), ktorá je dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim o výmene rozdielu v hodnote
konkrétneho podkladového nástroja na obdobie medzi otvorením a zatvorením zmluvy. Rozdiel, ktorý sa bude vymieňať, sa
určuje denne, zmenou v zatváracej referenčnej cene podkladového nástroja. Takže, ak cena podkladového nástroja stúpne,
kupujúci dostane od predávajúceho peniaze, a naopak.
Cieľom obchodovania s CFD na menové páry je umožniť obchodníkovi špekulovať o stúpaní alebo klesaní cien podkladového
menového páru, formou získania expozície voči podkladovému menovému páru.
Obchodovanie s Forex predstavuje súčasný nákup a predaj dvoch rôznych mien. Keď obchodujete na forex trhu, kupujete alebo
predávate v menových pároch. Prvá mena v menovom páre (v našom príklade EUR) sa označuje ako základná mena a druhá (v
našom príklade USD) sa označuje ako kótovaná mena. Keď kliknete na kúpu alebo predaj, kupujete alebo predávate prvú menu
v páre (základnú menu). Cena CFD je odvodená od ceny podkladového menového páru.
Forex obchodníci nakupujú pár EUR/USD vtedy, keď sú presvedčení, že Euro stúpne na hodnote v porovnaní k americkému
doláru (t.j. „dlhá pozícia“ v páre) alebo predávajú pár EUR/USD (t.j. „krátka pozícia“ v páre), ak sú presvedčení, že hodnota Eura
v porovnaní k americkému doláru klesne. Za obidvoch okolností platí, že ak sa cena nástrojov pohne opačným smerom a vaša
pozícia je zatvorená, z vášho účtu sa zúčtuje strata za obchod (vrátane akýchkoľvek príslušných nákladov).
Forex zmluvy nie sú kótované nástroje (obchodované na burze), ale obchoduje sa s nimi ako s „voľnopredajnými“ zmluvami
medzi klientom a Spoločnosťou. Od investorov sa vyžaduje, aby zaplatili počiatočný vklad, alebo maržu, vopred pri otvorení
pozície. Obchodovanie s maržou môže zvýšiť akékoľvek vaše straty alebo zisky. Táto počiatočná marža sa po uzavretí pozície
vráti.
PRE KOHO JE TENTO ÚČET NAJVHODNEJŠÍ?
•
Klienti, ktorí majú vysokú toleranciu rizika;
•
Klienti, ktorí chcú vo všeobecnosti získať krátkodobú expozíciu voči finančným nástrojom/trhom a majú
diverzifikované portfólio investícií a úspor;
•
Klienti, ktorí obchodujú s peniazmi, ktoré si môžu dovoliť stratiť;
•
Klienti, ktorí majú skúsenosti a vyznajú sa v obchodovaní na finančných trhoch, a rozumejú dopadom a rizikám
spojeným s maržovým obchodovaním.
PRE KOHO TENTO ÚČET NIE JE VHODNÝ?
•
Klienti, ktorí nechcú byť vystavení kolísavým trhom;
•
Klienti, ktorí chcú využívať ochranu kapitálu.
S ČÍM MÔŽEM OBCHODOVAŤ?
S FOREX účtom môžete obchodovať s CFD na menové páry uvedené tu
RIZIKOVO-VÝNOSOVÝ PROFIL

Hlavnou výhodou CFD je, že umožňujú investorovi získať pákovú expozíciu voči pohybu podkladového aktíva (napr. Forex) nahor
alebo nadol, bez vlastníctva fyzického produktu. Môžete očakávať nasledujúce benefity:
•
CFD sú nákladovo efektívny spôsob na získanie expozície voči FX trhom;
•
CFD sú vysoko likvidné a jednoducho obchodovateľné;
•
Môžete predať CFD (krátka pozícia) a profitovať z pohybu ceny nadol alebo kúpiť (dlhá pozícia) a profitovať z pohybu
ceny nahor;
•
CFD majú transparentné ocenenie;
•
Prístup k živým cenám;
•
Nastavenie upozornení na nové príležitosti, ktoré zodpovedajú vašej stratégii obchodovania;
•
Možnosť riadenia rizika nastavením funkcií „sledovanie ceny“ a „zastavenie straty“ a/alebo „zobrať zisk“;
Primárnymi rizikami CFD sú trhové riziko a riziko protistrany. Rozdielové zmluvy sú komplexné finančné nástroje a obchodujú
sa na voľnom trhu („OTC“). Pozíciu môžete ukončiť len obchodovaním s nami, počas obchodných hodín podkladového nástroja,
ako je uvedené na našej webovej stránke. Keď budete obchodovať s nami, získate expozíciu voči výkonnosti podkladového
aktíva, ale nezískate fyzické vlastníctvo alebo iné práva k takémuto podkladovému aktívu. CFD sú pákové produkty. Páka môže
zvýšiť vaše zisky, ako aj straty. Štatisticky platí, že kvôli páke podstatná časť klientov stráca, pretože páka posilňuje straty, čo
vedie k výzvam na doplnenie marže a uzatváraniu otvorených pozícií klientov.
Uplatňujeme Ochranu proti negatívnemu zostatku, t.j. nemôžete stratiť viac než je hodnota imania na vašom obchodnom účte,
avšak riskujete stratu kapitálu, ktorý s nami investujete. Keďže pri CFD sa môže uplatňovať vysoký stupeň pákového efektu,
investori môžu stratiť a/alebo získať peniaze rýchlo, ak by sa cena podkladového aktíva hýbala nežiaducim/žiaducim smerom.
Pri použití CFD by teda investori mali byť opatrní.
Obchodovanie s CFD sa uskutočňuje na elektronických platformách. Z času na čas sa môžu vyskytnúť systémové alebo iné
výpadky. Toto môže ovplyvniť vašu schopnosť obchodovať alebo našu schopnosť ponúknuť aktuálne ceny, alebo vznikne
potreba následnej úpravy cien tak, aby odrážali podkladové výmenné ceny.
Ceny CFD, ako aj ich obchodné podmienky, napríklad rozpätie a poplatky cez noc, sa môžu líšiť podľa období skutočnej alebo
očakávanej zvýšenej volatility trhu. V závislosti od meny, v ktorej je denominovaný váš obchodný účet a meny podkladového
nástroja, s ktorým obchodujete, môže byť konečný výnos vystavený riziku výmennej sadzby medzi týmito dvomi menami.
UKAZOVATEĽ RIZIKA
Súhrnný ukazovateľ rizika („SRI“) je usmernením pre úroveň rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi. Znázorňuje,
nakoľko je pravdepodobné, že produkt príde o peniaze kvôli pohybom na trhu alebo preto, lebo nebudeme schopní vám sumu
vyplatiť. Tento produkt sme klasifikovali ako 7 zo 7, čo je najvyššia riziková trieda. To znamená, že potenciálne straty z budúcej
výkonnosti sú veľmi vysoké. Rovnako je veľmi pravdepodobné, že schopnosť K-DNA Financial Services Ltd vyplatiť vám sumu
ovplyvnia slabé podmienky na trhu.

Nižšie riziko
Obvykle nižšie výnosy

Vyššie riziko
Obvykle vyššie výnosy

Ukazovateľ rizika je nastavený na 7 (t.j. veľmi vysoké riziko), pretože:
•
•
•

Produkt je kolísavý a podlieha nepredvídateľným výkyvom.
Rozpätie sa môže rozširovať so zníženou likviditou.
Celá vaša investícia môže podliehať riziku.

SCENÁRE VÝKONNOSTI
Nasledujúca tabuľka znázorňuje, akú výkonnosť by mohla mať vaša investícia (t.j. potenciálny zisk a strata) v rôznych
scenároch.* Tieto scenáre predpokladajú, že:
• Máte počiatočné imanie 1000 $ a rozhodnete sa otvoriť si dlhú/krátku pozíciu 10k;
• Tento konkrétny menový pár má náklady na bod (pip) 1 $ na 10k;
• Otváracia cena menového páru je 1,10000.
Scenáre
Stresový scenár: Prijmete dlhú Otváracia cena: 1,10000
pozíciu (predaj), cena klesne o Zatváracia cena: 1,09600
40 pipov a vy dostanete výzvu na
doplnenie marže.

Zisk/strata z obchodovania
-40 $

Nové imanie
960 $

-7 $
Nepriaznivý scenár: Prijmete Otváracia cena: 1,10000
krátku pozíciu (predaj), cena Zatváracia cena: 1,10070
vzrastie o 7 pipov a vy pozíciu
ukončíte.
Mierny scenár: Prijmete dlhú Otváracia cena: 1,10000
0$
alebo krátku pozíciu a ukončíte ju Zatváracia cena: 1,10000
pri rovnakej sadzbe, pri akej ste
ju prijali
Otváracia cena: 1,10000
5$
Priaznivý scenár: Prijmete dlhú Zatváracia cena: 1005,00
pozíciu (predaj), cena vzrastie o 5
pipov a vy pozíciu ukončíte
*Náklady na úschovu cez noc alebo provízie nie sú zahrnuté.

993 $

1000 $

1005 $

Existuje niekoľko typov obchodného rizika, o ktorých by ste pred obchodovaním mali vedieť. Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú
výkonnosť produktu, patria napríklad:
•
Riziko pákového efektu
•
Riziko marže
•
Devízové riziko
•
Trhové riziko
•
Riziko neregulovaného trhu
•
Riziko narušenia trhu
•
Riziko protistrany
•
Riziko online obchodnej platformy a IT
•
Konflikt záujmov
•
Menové riziko
Tento zoznam rizík nie je vyčerpávajúci. Ohľadom menového rizika, v prípadoch, že je kótovaná mena obchodovaného páru iná
ako mena vášho obchodného účtu, sa platby zisku z rozdielu vyplácajú v kótovanej mene, ktorá je iná ako mena vášho
obchodného účtu, takže konečný výnos, ktorý dostanete, závisí od výmenného kurzu medzi týmito dvomi menami (mena účtu
a kótovaná mena). Toto riziko nie je zohľadnené vo vyššie uvedenom ukazovateli. Obchodné riziká sa zvyšujú pákovým efektom.
V časoch vysokej volatility trhu/ekonomickej neistoty môžu hodnoty značne kolísať. Takéto fluktuácie sú ešte výraznejšie v
prípade pákových pozícií a môžu negatívne ovplyvniť vaše pozície. V prípade zlyhania môžu byť vaše pozície zatvorené. Mali by
ste dôsledne zvážiť, či je obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú rozdielové zmluvy, pre vás vhodné. Viac informácií o
pákovom efekte a Pravidlá zverejňovania rizík Spoločnosti nájdete na webovej stránke Kliknite sem .
Prosíme vás, aby ste sa uistili, že plne rozumiete rizikám a starostlivo spravujte svoje expozície. Je dôležité, aby ste boli
uzrozumení s úrovňou rizika, ktoré nesú vaše vybrané nástroje. Ak si nie ste istí ako investovať, finančný poradca vám môže
pomôcť rozhodnúť sa správne.
AKO DLHO JE VHODNÉ DRŽAŤ POZÍCIU A MÔŽEM SI PENIAZE VYBRAŤ SKÔR?
CFD vo všeobecnosti nie sú vhodné na dlhodobé investovanie a sú určené na krátkodobé obchodovanie. Pre CFD neexistuje
žiadna minimálna a/alebo odporúčaná doba držania. Môžete tak otvoriť a zatvoriť CFD kedykoľvek počas trhových hodín.
Upozorňujeme, že K-DNA Financial Services Ltd môže zatvoriť vašu pozíciu bez toho, aby vás vopred požiadala o súhlas, pokiaľ
na účte nemáte dostatočnú maržu. O výber dostupných prostriedkov na svojom účte môžete požiadať kedykoľvek.
MINIMÁLNA INVESTÍCIA
Pre každú novú FOREX pozíciu môžete nájsť minimálnu expozíciu, percento počiatočného vkladu a počiatočné požiadavky na
maržu v Zásadách pre pákové produkty Spoločnosti
POPLATKY A NÁKLADY
Odporúčame vám, aby ste sa oboznámili so všetkými jednorazovými a pravidelnými nákladmi na CFD na indexy, s ktorými
chcete obchodovať. O tieto poplatky sa vám zníži čistý zisk alebo zvýši strata. Ak chcete získať ďalšie informácie Kliknite sem

Jednorazové náklady
Rozpätie
Rozdiel medzi predajnou cenou a nákupnou cenou v čase
uzavretia transakcie. Náklady sa môžu líšiť podľa trhových
podmienok a menového páru.

Kliknite sem

Provízia

Poplatok, ktorý sa účtuje pri otvorení a zatvorení transakcie.
Poplatok sa týka všetkých obchodných účtov.

Opakujúce sa náklady
Sadzby
Držanie pozície do ďalšieho dňa prináša účtovanie poplatku, ak je
swapových
swapová sadzba negatívna (ak je swapová sadzba pozitívna,
bodov
dostanete platbu).

Kliknite sem

PRÍSTUP K VAŠEJ INVESTÍCII:
• Svoj účet si môžete prezrieť kedykoľvek online, keď sa prihlásite na našu zabezpečenú webovú stránku.
• CFD na Forex môžete kupovať a predávať počas trhových hodín. Trhové hodiny nájdete v informačnej sekcii našej
obchodnej stránky tu Kliknite sem .
• Podľa podmienok vašej banky môže prevod trvať ďalšie dva (2) dni.
ZDAŇOVANIE
Pre FOREX obchodníka sa všetky zisky považujú za zdaniteľný príjem. Daň sa vymeriava zo zisku podľa vašej prírastkovej daňovej
sadzby. K-DNA Financial Services Ltd. neposkytuje ročné daňové zúčtovanie ani žiadne informácie o dani. Ak potrebujete ďalšie
informácie, obráťte sa na svojho finančného alebo daňového poradcu.
ČO SA STANE, AK SPOLOČNOSŤ NEMÔŽE SUMU VYPLATIŤ?
Ak spoločnosť nedokáže splniť svoj finančný záväzok voči vám, môžete stratiť hodnotu investície, ktorú ste urobili so
Spoločnosťou. Spoločnosť je však členom Kompenzačného fondu pre investorov („ICF“) pre klientov cyperských investičných
firiem („CIF“), ktorý zabezpečuje nároky krytých klientov voči CIF, ktoré sú členom ICF, a to výplatou kompenzácie, do
maximálnej celkovej výšky 20.000 €, pre každého krytého klienta, bez ohľadu na počet držaných účtov, menu a miesto ponuky
investičnej služby. Ďalšie informácie o službe získate na adrese https://finmarket.com/safety-of-funds/
AKO MÔŽEM PODAŤ SŤAŽNOSŤ
Ak máte sťažnosť, môžete kontaktovať Oddelenie zákazníckej podpory Spoločnosti e-mailom na support@finmarket.com
ALEBO Oddelenie compliance na compliance@finmarket.com ALEBO písomne, ako je uvedené na
https://finmarket.com/contact-us
ĎALŠIE RELEVANTNÉ INFORMÁCIE
Ďalšie informácie k tomuto produktu sú k dispozícii na webovej stránke. Odporúčame, aby ste si prečítali všetky právne
informácie uvedené v právnej sekcii našej webovej stránky tu.

