Kulcsfontosságú információs dokumentum
FOREX
Cél
Ez a dokumentum kulcsinformációkat szolgáltat ezzel a befektetési termékkel kapcsolatosan.
Ez nem marketinganyag, és nem egy befektetési tanács. A kulcsfontosságú információs
dokumentumot a törvény írja elő, annak érdekében, hogy segítsen Önnek a termékek
természete, kockázata, a költségek, a lehetséges nyereségek és veszteségek megértésében,
és hogy segítsen Önnek ezeket más termékekkel összehasonlítani.
Termék
A termék neve: Contract for Difference (“CFD”) egy árfolyampáron (“FOREX”)
Forgalmazó: Ajánló a Goldenburg Group Limited (a “Cég”), egy Cipruson bejegyzett cég,
Cégbejegyzési száma HE 328474, és a Ciprusi Értékpapír és Tőzsdebizottság által
engedélyezett cég, engedélyszám: 242/14.
Figyelmeztetés
Ön egy olyan termék megvásárlására készül, mely nem egyszerű, és nehéz lehet megérteni.
Mi ez a termék?
Típusa
FOREX, más néven devizatőzsde, FX, vagy devizakereskedelem nem más, mint egy
árfolyampárra vonatkozó különbözeti szerződés (“CFD”). A Forex egy decentralizált globális
piac, ahol a világ valutáival folyik a kereskedelem. A FOREX piac a világ legnagyobb,
leglikvidebb piaca, amelynek éves átlaga meghaladja az 5 billió dollárt.
Célkitűzések
A FOREX kereskedelmének célja, hogy az alapjául szolgáló eszköz közvetett kitettségének
megszerzésével spekuláljon (általában rövid távon) egy mögöttes eszköz árváltozásait illetően.
A hozama az alapjául szolgáló eszköz ára és a tét nagysága közötti mozgásoktól függ. Az FX
párokban felsorolt első pénznemet alappénznemnek, a második pénznemet pedig ellen
árfolyamnak nevezik. (Minden árfolyampár hárombetűs kódként van feltüntetve). Az
árfolyampár értékét az adja, hogy az alapárfolyampár egy egysége hány egységnek felel meg
az ellen árfolyamból. Abban az esetben, ha az alapárfolyam növekszik az ellen árfolyammal
szemben, akkor az alapárfolyam egy egységének az értéke az ellen árfolyam több egységének
fog megfelelni, és az FX pár ára emelkedni fog. Viszont abban az esetben, ha esik, az
árfolyampár értéke csökkenni fog. Abban az esetben, ha csökken, az árfolyampárok értéke is
csökken.
Példa
Abban az esetben, ha egy befektető egy vételi pozíciót nyitott (pl. EUR/USD), és az alapjául
szolgáló eszköz értéke növekszik, a CFD értéke növekszik – a szerződés lejártát követően a
Cég kifizeti a szerződés záróértéke és nyitóértéke közötti különbséget. Ellenkező esetben,
akkor, ha a befektető egy eladási pozíciót nyit meg, és az alapjául szolgáló eszköz árfolyama
emelkedik, a CFD értéke növekedni fog – a szerződés lejártát követően kifizeti a Cégnek a
szerződés záróértéke és nyitóértéke közötti különbséget.
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* Margin augusztus 1-től 2018:
3,3% a nagy devizapárok esetében: az EUR, USD, GBP, CAD, CHF, JPY bármely
kombinációja
5% az egyéb devizapárok esetében
Abban az esetben, ha az árfolyam-különbözet az árváltozás miatt ellenkező irányba mozog a
kereskedelemmel, vagy arra van szükség, hogy olyan szinten finanszírozza a számláját, hogy a
tartalékszintet a kizárási szint fölött (nyitott megbízás automatikus rendszerének a bezárása)
tartsa, ez pedig az árfolyam-különbözet 50%-át jelenti, vagy pedig lezárhatja a pozíciót annak
érdekében, hogy elkerülje azt, hogy ki legyen zárva, vagy pedig a nyitott pozíciók automatikus
lezárását. Az árfolyam-különbözet figyelmeztetés egy tartós mediánon keresztül érkezik abban
az esetben, ha a szabad százalékarány 100%-os.
A jövőbeni CFD szerződések estében a befektetőnek lehetősége van arra, hogy az előre
meghatározott lejárati időponton lezárja a pozíciót, vagy pedig lehetővé teheti, hogy a
szimbólum egy új szerződésbe „menjen át”, mindez a honlapon keresztül érhető el, és tartós
adathordozón keresztül lesz kommunikálva. A tranzakció irányának a függvényében
VÁSÁRLÁS/ELADÁS, és a jelenlegi szerződés zárási árának a nyitó árához való viszonyának a
függvényében a kereskedelmi számlája jóvá lesz írva, vagy pedig hitelezve lesz annak
érdekében, hogy kompenzálja a különbséget és automatizálja a rendszert. *A CFD-k esetében
az árucikkek tekintetében nem áll rendelkezésre az alapul szolgáló eszköz. A Cég fenntartja azt
a képességét is, hogy egyoldalúan felmondja a CFD szerződést, ha úgy ítéli meg, hogy a
szerződés feltételeit megsértették.
Tervezett kiskereskedelmi befektető
A CFD-k olyan befektetők számára állnak rendelkezésre, akik ismerik a pénzügyi piacokat, és
akik tapasztalattal rendelkeznek a tőkeáttételes termékek kereskedelmének a terén. A
befektetők feltételezhetően tisztában vannak a CFD-k árfolyamának a mozgásával, az
árfolyam-különbözetek és a tőkeáttétek működésével. Továbbá, tisztában kell lenniük azzal,
hogy a tőkeáttétekkel való kereskedelem a teljes befektetett tőkéjük elvesztését vonhatja maga
után, és képesek kell legyenek arra, hogy megküzdjenek a veszteségekkel.
Kockázati indikátor
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A kockázati indikátor segítségével meg tudja vizsgálni az egyes termékek más termékekhez
viszonyított rizikóját. Azt is megmutatja, hogy mennyire valószínű, hogy egy termék mozgása a
befektető veszteségéhez vezethet.
A rizikómutató a legmagasabb szintre lett helyezve. A rátája jelzi a termék jövőbeni mozgásából
származó veszteségeket. A CFD-k tőkeáttétes és kockázatos termékek, melyek veszteséget
okozhatnak. A veszteségek nem haladhatják meg a befektetett értéket (negatív mérleg), viszont
elvesztheti a teljes befektetett tőkéjét. A piaci rizikókkal, hitelrizikókkal és/vagy
készpénzrizikókkal szemben nincs tőkevédelem.
Árfolyamrizikó
Lehetősége van arra, hogy a számlája árfolyamától eltérő árfolyamon vásároljon, vagy adjon el
CFD-ket. A végső kifizetés, amire számíthat, a két árfolyam közötti váltási árfolyamtól függ.
Teljesítési forgatókönyvek
Az alábbi forgatókönyvek annak érdekében lettek létrehozva, hogy bemutassák Önnek, hogyan
teljesíthet egy befektetés. Ezeket más termékforgatókönyvekhez tudja hasonlítani, ezáltal pedig
meg tudja állapítani, hogy melyik az a termék, mely Önnek a legmegfelelőbb. A forgatókönyvek
a jövőbeni teljesítmények körülbelüli becslése, a múltbeli teljesítmények alapján lettek
bemutatva, ezek alapján látható, hogyan változik a befektetés értéke, viszont nem jelentenek
egy pontos mutatót. Az eredmény a piac teljesítményének a függvénye, és az is befolyásolja,
hogy mennyi ideig tartja meg a CFD-t. A stresszforgatókönyv a lehetséges eredményeket
mutatja ki, extrém piaci körülmények között.
Forgatókönyv
Forex: EUR/USD
Nyitó árfolyam

1.1975

A tranzakció mérete (CFD-énk ként): TS

5

Árfolyam különbözet %: M

3.3 %

A szerződés mérete K

100.000

Az árfolyamkülönbözet igénye (€): MR= TS x M x K

16,500
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A tranzakció névértéke (€): TN=MR/M
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Mi történik abban az esetben, ha a cég nem tudja kifizetni
A 87. (I) 2017. Sz. Törvény és a ciprusi Értékpapír és pénzügyi eszközök és az ügyfelekhez
tartozó alapok védelmére vonatkozó rendeletekkel összhangban a Cég az ügyfeleinek a pénzét
teljes mértékben elkülöníti a sajátjától, és más bankszámlán tartja azokat. Továbbá a Cég részt
vesz a Befektetők Kompenzációs Alapjában (ICF). Az ICF célja, hogy a fedezett ügyfelek és
ICF tagok alapjait biztosítsa a fizetési kompenzáció által abban az esetben, ha az egyik érintett
fél nem képes fizetni. Mindegyik fedezett ügyfél esetében a kompenzáció mérete nem
haladhatja meg a húszezer Eurót (20.000 EUR). További információkért, kérjük, olvassa el a
ciprusi és az Értékpapír- és Tőzsdefelügyeleti Bizottság honlapját: www.cysec.gov.cy.
Milyen költségek vannak?
Egyszeri
Kiterjedés
belépési vagy
Minimális jutalék
kilépési
költségek

Az eladási és a vételár közötti különbség

Folyamatban lévő Csereügyletek
költségek

Ha a piac bezárása után nyitja meg a vételi vagy eladási
pozíciót, Swap díjat számít fel.

Az ügyletet teljesítő szolgáltatás díja (CSAK az
állományra vonatkozik)

Mennyi ideig kell benntartanom a pénzt, valamint kivehetem korán?
A CFD-knek nincs ajánlott fenntartási ideje. Abban az esetben, ha a cég nyitva van a
kereskedelemre, ha bemeneti és kimeneti pozíciókat tud létrehozni, olyan eszközökkel, melyek
a piac rendelkezésére állnak. Kérjük, ellenőrizze az összes pénzügyi eszköz kereskedelmi
idejét a www.xpartners.com.
Hogyan tehetek panaszt?
A panaszt írásban tudja benyújtani a Panasz részleg számára, amelynek felhatalmazása van
arra, hogy olyan panaszokat kezeljen és vizsgáljon ki, melyeket az ügyfelek küldenek be.
Javasoljuk, hogy adja le írásban a panaszt, ezt a következő módon tudja benyújtani:
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A. Postai úton való kézbesítéssel, vagy pedig ha személyesen viszi el a következő címre: 1
Siafi utca, Porto Bello BLD, 3042 Limassol, Ciprus
B. A panaszkezelési űrlap elektronikus úton történő benyújtásával a következő e-mail címen:
info@goldenburggroup.eu
C. Faxon a +357 2403 0076 számon. Abban az esetben, ha úgy érzi, hogy reklamációját nem
sikerült kielégítően megoldani, panaszt tehet Cipruson és az Exchangeen keresztül A Bizottság
honlapján. Kérjük, olvassa el Ügyfeleink panaszkezelési eljárását.
Egyéb releváns információk
Javasoljuk, hogy olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket, a Kibocsátással kapcsolatos
figyelmeztetést és a figyelmeztetéseket, valamint a Legjobb kamat- és rendelés-végrehajtási
szabályokat. Az említett dokumentumok megtalálhatók a rendelet részében. Ez az információ
kérésre is rendelkezésre áll.
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