Dokument s klíčovými informacemi pro investory:
Finanční rozdílové smlouvy (CFD) na akcie a podílové listy
ÚČEL
Tento dokument vám poskytuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o marketingový materiál ani
o právně závazný dokument. Tyto informace jsou vyžadovány zákonem, aby vám pomohly porozumět povaze, rizikům,
nákladům, potenciálním ziskům a ztrátám z informace do tohoto produktu a pomohly vám ho porovnat s jinými produkty.
Než se rozhodnete otevřít účet, doporučujeme vám přečíst si celý dokument spolu s našimi obchodními podmínkami.
UPOZORNĚNÍ NA RIZIKO*
Chystáte se obchodovat s produktem, který není jednoduchý a může být obtížné mu porozumět.
PRODUKT: Finanční rozdílová smlouva (CFD) na akcie, známá také jako kmenové akcie nebo podílové listy (dále jen
„produkt“). Bližší údaje k produktům, které aktuálně nabízíme jako CFD, najdete na našem webu zde. Tento dokument byl
naposledy aktualizován 14.11.2018.
DODAVATEL: K-DNA Financial Services Ltd, společnost autorizovaná a regulovaná Kyperskou komisí pro regulaci prodeje
cenných papírů („CySEC“), licence CIF č. 273/15, registrovaná na adrese 56, Griva Digeni, Anna Tower, 1st Floor, 3063
Limassol, Kypr. Pro získání dalších informací volejte č.+357 25 254070 nebo navštivte naše webové stránky
https://finmarket.com/contact-us/.
PŘÍSLUŠNÝ DOHLÍŽECÍ ORGÁN: Společnost je schválena a regulována Kyperskou komisí pro cenné papíry („CySEC“),
27 Diagorou Str. CY-1097, Nicosia, Kypr.
ČÍM JE TENTO PRODUKT?
CFD:
CFD jsou finanční smlouvy mezi dvěma stranami, které se zavazují zaplatit rozdíl mezi počáteční a závěrečnou cenou
podkladového aktiva. Upozorňujeme, že CFD jsou produkty využívající pákový efekt. Kvůli pákovému efektu jsou otevřeným
pozicím na konci dne účtovány denní poplatky. Obchodování s marží vyžaduje, abyste chápali riziko podkladového aktiva,
protože pokud se cena pohybuje ve váš prospěch, sklízíte velké zisky; riskujete však značné ztráty, pokud se cena pohne proti
vám. Pokud se vám nepodaří vložit dodatečné prostředky k zachování požadavku na marži v důsledku negativního pohybu
ceny, může dojít k automatickému uzavření pozice CFD. Taková situace nastane, když váš zbývající kapitál na účtu klesne pod
požadavek udržovací marže.
TYP:
Tento produkt vám umožňuje využívat kolísání hodnoty podkladové akcie, aniž byste ji fyzicky vlastnili. CFD na akcie je typem
finanční rozdílové smlouvy (CFD), což je dohoda mezi kupujícím a prodávajícím o výměně rozdílu v hodnotě konkrétního
podkladového nástroje za období mezi otevřením smlouvy a jejím ukončením. Rozdíl, který má být vyměněn, je denně
určován změnou závěrečné referenční ceny podkladového nástroje. Pokud se tedy zvýší cena podkladového nástroje,
kupující obdrží hotovost od prodávajícího a naopak. Akcie představují jednotky, na které je kapitál společnosti rozdělen pro
investiční a vlastnické účely.
CÍLE:
Cílem obchodování s CFD na akcie je umožnit obchodníkovi spekulovat na rostoucí nebo klesající ceny podkladové akcie
získáním expozice vůči podkladové akcii. Získáváte nepřímou investici na základě podkladové akcie, aniž byste ji vlastnili. Při
obchodování s námi získáváte investici do výkonnosti podkladového aktiva, avšak bez jeho fyzického vlastnictví nebo jiných
práv k takovému podkladovému aktivu. Tento produkt je vhodný pouze pro spekulativní investiční účely. Akcie představují
skutečnou hodnotu podílu investora na investici.
PODMÍNKA:
CFD na akcie nejsou kótovanými nástroji, nýbrž obchoduje se s nimi volně „přes přepážku“ (over-the-counter = OTC)
smlouvou mezi klientem a společností. Investoři jsou povinni zaplatit počáteční vklad nebo marži předem při otevření pozice.
Obchodování na marži může zvýšit jakékoli ztráty nebo zisky, kterých dosáhnete. Tato počáteční marže se vrací, jakmile je
pozice uzavřena.
JSOU MALOOBCHODNÍ INVESTOŘI VHODNÍ PRO OBCHODOVÁNÍ S CFD?
Obchodování s tímto produktem je vysoce riskantní a nebude vhodné pro všechny, například pro (i) investory, kteří nechtějí
být vystaveni nestálým trhům; a ii) investory, kteří chtějí ochranu kapitálu. Je nejvhodnější pro investory, kteří (i) mají vysokou
toleranci rizika; (ii) chtějí obecně získat krátkodobé expozice vůči finančním nástrojům / trhům a mají diverzifikované
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portfolio investic a úspor; (iii) obchodují s penězi, které si mohou dovolit prodělat; a (iv) mají zkušenosti s finančními trhy a
jejich obchodování na nich jim nepůsobí potíže a kromě toho rozumějí dopadům a rizikům spojeným s obchodováním na
marži.
S ČÍM MOHU OBCHODOVAT?
Se svým účtem u společnosti můžete obchodovat CFD na akcie uvedené zde.
PROFIL RIZIKA A ODMĚNY:
Primární výhodou CFD je umožnit investorovi získat pákový efekt vůči pohybu podkladového aktiva (např. Forex, indexy,
komodity, akcie) buď nahoru nebo dolů, aniž by vlastnil fyzický produkt. Můžete očekávat následující výhody:
CFD představují nákladově efektivní způsob, jak získat expozici vůči trhům Forex, indexům, trhům s komoditami a
akciemi.
CFD jsou typicky snadno zpeněžitelné a obchodovatelné.
CFD poskytují kapitálově vysoce efektivní způsob účasti na výše uvedených třídách aktiv.
Můžete prodávat (na krátko) CFD a těžit z pohybu cen dolů.
Cena CFD je transparentní.
Přístup k nejnovějším cenám.
Nastavení upozornění na nové příležitosti, které odpovídají vaší obchodní strategii.
Schopnost zvládat riziko využitím možnosti „sledování cen“ a „minimalizace ztráty“.
Hlavním rizikem CFD je riziko, že druhá strana smlouvy nebude schopna splnit svůj závazek; toto riziko se označuje jako riziko
selhání protistrany. Investoři využívají marži k obchodování s CFD, přičemž však podléhají výzvám k vyrovnání marže, pokud
hodnota portfolia klesne pod minimální úroveň. Zisk a ztráta z obchodů CFD se realizuje, když investor provede uzavírací
obchod. Vzhledem k tomu, že CFD mohou využívat vysoký stupeň pákového efektu, mohou investoři rychle přijít o peníze,
pokud se cena podkladového cenného papíru posune nežádoucím směrem. Investoři by proto měli být při používání CFD
opatrní.
Uplatňujeme ochranu před záporným zůstatkem, tzn., že nemůžete ztratit více než činí vlastní kapitál na vašem obchodním
účtu, riskujete však ztrátu kapitálu investovaného ve spolupráci s námi. Vzhledem k tomu, že CFD mohou využívat vysoký
stupeň pákového efektu, mohou investoři rychle ztratit anebo získat peníze, pokud se cena podkladového cenného papíru
pohne nežádoucím či naopak žádoucím směrem. Investoři by proto měli být při používání CFD opatrní. Obchodování CFD se
provádí na elektronických platformách. Mohou nastat situace, že dojde k selhání systému nebo jiným poruchám. To může
ovlivnit vaši schopnost obchodovat nebo naši schopnost nabízet stálé ceny, anebo vytvářet potřebu následné úpravy cen,
aby odrážely podkladové směnné ceny. Ceny CFD a jejich obchodní podmínky, jako jsou rozpětí a poplatky za převedení
pozice na další den, se mohou lišit, aby odrážely období skutečné nebo očekávané zvýšené volatility trhu. V závislosti na
měně, v níž je váš obchodní účet denominován, a měně podkladového nástroje, s nímž obchodujete, může být váš konečný
výnos vystaven kurzovému riziku mezi těmito dvěma měnami.
UKAZATEL RIZIK:
Souhrnný indikátor rizik (SRI) je vodítkem k míře rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je
pravděpodobné, že na produktu přijdete o peníze kvůli pohybům na trzích nebo proto, že vám nebudeme moci zaplatit.
Tento produkt jsme klasifikovali stupněm 7 ze 7, což je nejvyšší riziková třída. Tím se hodnotí potenciální ztráty z budoucích
výkonů na velmi vysoké úrovni. Špatné tržní podmínky pravděpodobně ovlivní platební schopnost společnosti vůči vám.
Nižší riziko
Typicky nižší odměny
1

2

3

Vyšší riziko
Typicky vyšší odměny
4

5

6

Ukazatel rizika je stanoven na 7 (tj. velmi vysoké
riziko) vzhledem k těmto skutečnostem:
●

7

●
●

Produkt
je
nestálý
a
podléhá
nepředvídatelným výkyvům.
Rozpětí se může rozšířit se sníženou
likviditou.
Celá vaše investice může být ohrožena.

SCÉNÁŘE VÝKONNOSTI:
Níže uvedená tabulka ukazuje, jak by vaše investice mohla fungovat (tj. potenciální zisk a ztráta) v různých scénářích.*
Tyto scénáře předpokládají, že investor (i) má počáteční kapitál 1 000 €; (ii) rozhodne se koupit / prodat 1 smlouvu CFD na
akcie; že (iii) tento konkrétní CFD kontrakt má cenu 0,01 % pohybu ceny akcií (tj. vyděláte nebo ztratíte 0,01 € za každý cent
pohybu ceny); a (iv) částka, za kterou může investor nakoupit, je 1 000,00 €.
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Scénáře výkonnosti

Zisk nebo ztráta
z obchodování
- 100 €

Zátěžový scénář: Investujete Otevírací cena: 1000,00 €
(nakupujete), cena klesne o Uzavírací cena: 900,00 €
10 000 centů (100 €) a
obdržíte výzvu k vyrovnání
marže.
Nepříznivý scénář: Otevřete Otevírací cena: 1000,00 €
-7 €
krátkou pozici (prodáváte), Uzavírací cena: 1007,00 €
cena se zvýší o 700 centů (7 €)
a uzavřete pozici.
Mírný
scénář:
Otevřete Otevírací cena: 1000,00 €
0€
dlouhou nebo krátkou pozici a Uzavírací cena: 1000,00 €
uzavřete pozici za stejnou
taxu, za jakou jste ji otevřeli.
Příznivý scénář: Otevřete Otevírací cena: 1000,00 €
5€
dlouhou pozici (nakupujete), Uzavírací cena: 1005,00 €
cena se zvýší o 500 centů (5 €)
a uzavřete pozici.
* Náklady na držení nebo provize za převedení pozice na další den nejsou zahrnuty.

Nový vlastní kapitál
900 €

993 €

1000 €

1005 €

Před obchodováním byste si měli být vědomi řady typů obchodních rizik. Faktory, které ovlivňují výkon produktu, zahrnují
mimo jiné:
Riziko pákového efektu
Riziko poklesu marže
Kurzové riziko
Tržní riziko
Neregulované tržní riziko
Riziko narušení trhu
Riziko selhání protistrany
Obchodní platforma online a riziko IT
Střety zájmů
Měnové riziko
Výše uvedený seznam rizik není vyčerpávající. Pokud jde o měnové riziko, je možné, že budete dostávat platby v měně odlišné
od základní měny vašeho účtu, takže konečný výnos, který obdržíte, bude záviset na směnném kurzu mezi těmito dvěma
měnami. U výše uvedeného indikátoru se toto riziko neuvažuje. Obchodní rizika jsou umocněna pákovým efektem. V dobách
vysoké volatility nebo tržní / ekonomické nejistoty mohou hodnoty významně kolísat. Takové výkyvy jsou ještě výraznější
v případě pozic s pákovým efektem a mohou nepříznivě ovlivnit vaše pozice. V případě selhání mohou být vaše pozice
uzavřeny. Měli byste pečlivě zvážit, zda je obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD, pro vás vhodné. Další informace
o pákovém efektu a zásadách zveřejňování rizik společnosti najdete kliknutím sem na webu společnosti.
Ujistěte se, že plně chápete rizika a pečlivě se starejte se o jejich zvládání. Je důležité zajistit, abyste vám nepůsobila potíže
úroveň rizika, kterou vámi zvolené nástroje přinesou. Pokud si nejste jisti, jak investovat, může vám s vhodnou volbou pomoci
finanční poradce.
JAK DLOUHO MÁM DRŽET SVÉ INVESTICE A MOHU SI BRZY VYBRAT PENÍZE?
CFD obecně nejsou vhodné pro dlouhodobé investice a jsou určeny pro krátkodobé obchodování. Neexistuje pro ně žádná
minimální anebo doporučená doba držení. CFD tedy můžete otevírat a zavírat kdykoli během obchodních hodin pro
podkladové akcie. Upozorňujeme, že společnost může vaši pozici uzavřít i bez vašeho předchozího souhlasu, pokud na svém
účtu nemáte dostatečnou rezervu. Vybírat dostupné finanční prostředky ze svého účtu můžete kdykoli.
MINIMÁLNÍ INVESTICE:
Pokud jde o jakoukoli novou pozici, její minimální hodnotu expozice, počáteční procento vkladu a požadavky na počáteční
marži, můžete se podívat na zásady pákového efektu společnosti Leverage Policy.
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POPLATKY A NÁKLADY:
Doporučujeme vám porozumět všem jednorázovým nákladům a opakujícím se nákladům ohledně CFD na indexu, s nimiž se
chystáte obchodovat. Tyto poplatky sníží veškerý čistý zisk nebo zvýší vaše ztráty. Bližší informace najdete kliknutím zde.
TATO TABULKA UVÁDÍ RŮZNÉ TYPY POPLATKŮ A NÁKLADŮ CFD NA INDEXY
Rozdíl mezi nabídkovou cenou (prodejní
Rozpětí
cenou) a poptávkovou cenou (nákupní
cenou) v době uzavření transakce;
částečně odráží rozpětí podkladového
nástroje, s nímž se obchoduje. Náklady se
tudíž mohou lišit v závislosti na tržních
podmínkách.
Jednorázové
Provize
Poplatek účtovaný při zahájení a
náklady
ukončení transakce. Poplatek se týká
veškerých obchodních účtů.
Poplatky za směnu
Poplatek
související
s uzavřením
transakce ve vybraných nástrojích CFD,
související s poplatky na podkladovém
trhu.
Ekvivalent dividendy
Poplatek související s výplatami dividend
u vybraných nástrojů CFD. V případě
výplaty dividendy společností může
společnost
účtovat
poplatek
za
zpracování. Dividenda se u dlouhých
pozic připisuje na váš účet a platí se za
krátké pozice.
Opakující se
Finanční poplatek
Držení pozic na další den má za následek
náklady
účtování poplatku.

Klikněte zde

Klikněte zde

PŘÍSTUP K VAŠÍ INVESTICI:
● Svůj účet můžete kdykoli zobrazit online po přihlášení na naše zabezpečené webové stránky.
● CFD na akcie můžete nakupovat a prodávat během obchodních hodin. Kliknutím sem zobrazíte obchodní hodiny
v informačním oddíle naší obchodní stránky.
● Převod může trvat další dva (2) dny v závislosti na rychlosti vaší banky.
DAŇOVÉ ASPEKTY:
Při obchodování se všechny zisky považují za zdanitelný příjem. Poté podléháte zdanění zisků vaší mezní sazbou daně.
Společnost K-DNA Financial Services Ltd nevydává roční daňová přiznání ani neposkytuje žádné informace o daních. Další
daňové otázky konzultujte se svým finančním nebo daňový poradcem.
CO SE STANE, JESTLIŽE SPOLEČNOST NEBUDE SCHOPNA VYPLÁCET?
Pokud společnost není schopna dostát vůči vám svým finančním závazkům, můžete přijít o hodnotu své investice
u společnosti. Společnost je však členem Fondu pro odškodnění investorů (ICF) pro klienty kyperských investičních
společností (CIF), který zajišťuje pohledávky krytých klientů vůči kyperským investičním společnostem, členům ICF,
vyplacením odškodnění, které nesmí přesáhnout 20 000 EUR celkem každému krytému klientovi bez ohledu na počet
vedených účtů, měnu a místo nabídky investiční služby. Pro více informací navštivte webovou stránku
https://finmarket.com/safety-of-funds/.
POSTUP PŘI STÍŽNOSTECH
Chcete-li podat stížnost, kontaktujte oddělení zákaznické podpory společnosti e-mailem na adrese support@finmarket.com
NEBO oddělení dodržování předpisů na adrese compliance@finmarket.com NEBO písemně, jak je uvedeno na webové
stránce https://finmarket.com/contact-us.
DALŠÍ ZÁVAŽNÉ INFORMACE:
Další informace týkající se tohoto produktu najdete na našich webových stránkách. Měli byste si pozorně přečíst všechny
naše právní informace uvedené v právním oddíle našeho webu zde.
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