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KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ
DOKUMENTUMOK
Deviza CFD

CÉLKITŰZÉS
Ezen dokumentum biztosítja a kulcsfontosságú információkat a befektetési termékről. Nem marketing anyag. Az információkat törvény írja elő,
hogy segítsen megérteni az eszközök természetét, kockázatait, költségeit és potenciális nyereségét és veszteségeit, valamint hogy
összehasonlíthassa a kívánt instrumentumot más termékekkel.
Termék
Határidős szerződés (CFD),
a devizák átváltási
árfolyamán alapszik, a
továbbiakban a "termék".

Az illetékes
felügyeletre vonatkozó
információk

A terméket szolgáltató
azonosítója és adatai
X-Trade Brokers Dom Maklerski
S.A., ul. Ogrodowa 58, 00-876
Varsó, Lengyelország,
továbbiakban "XTB".
Elérhetőségek (telefon és e- mail)
a weboldalon találhatóak:
https://www.xtradebrokers.com/hu

Dokumentum kelte
2017. december 1 Utolsó
módosítás időpontja: 2019.
július 9.

Lengyel Pénzügyi
Felügyeleti Hatóság, Plac
Powstańców Warszawy 1,
00-030 Varsó,
Lengyelország.

További

figyelmeztetés
Ön olyan terméket kíván
kipróbálni, amelynek
bonyolult és nehéz lehet
megértése.

MI EZ A TERMÉK?
TÍPUSA
Származékos ügylet a különbség (CFD) formájában. A termék pénzügyi tőkeáttételi mechanizmust alkalmaz. A termék lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy spekuláljon a
nemzetközi piacokon a devizapárok árának növekedéséről és csökkenéséről. Az ügyfél long pozíciót nyithat, ha úgy gondolja, hogy az alapul szolgáló eszköz ára emelkedni
fog vagy short pozícióba léphet, ha az ügyfél úgy gondolja, hogy az alapul szolgáló eszköz ára csökkenni fog.

A TERMÉK CÉLJAI ÉS ELÉRÉSÉNEK MÓDJA
A termék célja, hogy az ügyfél a mögöttes eszköz árának változásaiból részesüljön anélkül, hogy azt birtokolná. A termékbe való bfektetés megtérülési rátája a pozíció
nyitóárától és záróárától függ. A termék tükrözi az alapul szolgáló eszközök árának változását. A termék nyeresége és kockázati profiljai szimmetrikusak. A tranzakció
megnyitásakor a terméken, a befektető letétet helyez el, de a befizetett összegnél többet veszíthet. Nincs a terméknek lejárati dátuma, viszont az Általános Szerződési
Feltételekben meghatározott esetekben az XTB jogosult a terméket egyoldalúan megszüntetni.

CÉLCSOPORT
A termék nem minden befektető számára megfelelő. A termék olyan befektetők számára készült, akik aktívan fektetnek be, és emellett tisztában vannak a befektetési
kockázatokkal. A befektetőnek meg kell ismernie magát az irányadó jogszabályokkal, részt kell vennie a rendelkezésre álló képzésekben és meg kell ismerkednie a
demonstrációs tranzakciós rendszerrel.

MELYEK A KOCKÁZATOK ÉS HOGYAN KERÜLHETJÜK EL AZOKAT?
AZ ÁLTALÁNOS KOCKÁZATI INDEX
Az általános kockázati index megmutatja az adott termék kockázati szintjét más termékekhez képest. Megmutatja a termékből adódó veszteségek valószínűségét a
piaci változások mellett vagy esetleg fizetésképtelenség esetén. A termék általános kockázati indexe 7, és ez a maximális érték. A kockázati tényező azt a feltételezést
támasztja alá, hogy a befektető a spekuláció céljából rövid ideig is tarthatja a terméket. Lehetséges, hogy a befektető nem lesz képes megvalósítani a befektetést,
vagy kénytelen lesz jelentős ráfordítással közben járnia a pozíció további időpontban történő tartásához. A befektető teljes vesztesége jelentősen meghaladhatja a
nyílt pozíciók fedezeti összegét. A termék a befektető számlájának pénznemétől eltérő pénznemben is kimutatható, ezért a megtérülés további változásoknak
vethető alá, az árfolyam-ingadozásoktól függően. A korai pozíció zárás egyéb költségeket vonhat maga után (lásd: a "Milyen sokáig tarthatom befektetésemet, vagy
hamarabb kivehetem?" résznél)

1
Alacsonyabb kockázat
A befektetett tőkén elszenvedhető veszteség

2

3

4

5

6

7
Magas kockázat

3

tartalékot meghaladó veszteség, valamint a befektetett tőkét meghaladó kötelezettségek is lehetségesek. A termék nem tartalmazza a piaci kockázatokkal szembeni
tőkekövetelményt.

Feltételezett forgatókönyvek és példák
Ebben a részben bemutatjuk, hogy a befektetés mennyi nyereséget vagy veszteséget eredményezhet 1, 3 és 5 év alatt különböző forgatókönyvek szerint, feltéve, hogy 10000
eurós egyszeri (befektetési összeg) befizetést igényel. A bemutatott forgatókönyvek szemléltetik, hogy a befektetése hogyan teljesíthet és összehasonlíthatókak más
termékekkel. A bemutatott eredmények a múltbeli teljesítményeken alapuló jövőbeli lehetőségek és a befektetés értékének volatilitására vonatkozó becslések, nem pontos
mutatók. A megtérülés attól függ, hogy a piac hogyan teljesít és mennyi ideig tartja a befektetést. A stressz-forgatókönyv azt mutatja meg, hogy milyen esetekben térhet
vissza szélsőséges piaci körülmények között. A stressz-forgatókönyv azonban nem veszi figyelembe azt a helyzetet, amelyben az XTB nem fedezi már a tranzakciónkat. A
bemutatott számok magukban foglalják a termék minden díját, nem veszik figyelembe a befektető egyéni adózási helyzetét, ami szintén befolyásolhatja, hogy mennyit kap
vissza. A long pozíciók megnyitása azt jelenti, hogy a befektető úgy véli, hogy az alapul szolgáló eszköz ára növekedhet, és a short pozíció megnyitása azt jelenti, hogy a
befektető úgy véli, hogy az alapul szolgáló eszköz ára csökkenhet. Ha például egy befektetés 8% -ot hozott, ami mondjuk 800 eurót eredményez, azt jelenti, hogy 10000
eurót fektettünk be, a beruházás utáni teljes visszakapott összeg 10800 euró, vagyis a 800 euró nyereség. -3% esetén, mondjuk -300 euró, 10000 eurót befektetve, a beruházás
végösszege 9700 euró, 300 eurós veszteséget generálva. Ha a veszteség meghaladja a 100% -ot, pl. -145%, ami -14500 euró, az azt jelenti, hogy 10000 euró befektetése után
a befektető elveszíti a befektetés teljes összegét és további 4500 eurót kell fizetnie.

Példák különböző esetek alapján 5 deviza CFD eszközön 1 éves periódus alatt:
Forgatókönyv
Kedvező
Mérsékelt
Kedvezőtlen
Stresszes

EURUSD

GBPUSD

EURPLN

USDTRY

USDJPY

1,924%
EUR 192,426
788%
EUR 78,777
-237%
EUR -23,685
-5,344%
EUR -534,361

1,751%
EUR 175,096
438%
EUR 43,835
-708%
EUR -70,817
-7,044%
EUR -704,380

347%
EUR 34,726
-316%
EUR -31,602
-927%
EUR -92,727
-4,065%
EUR -406,511

4,016%
EUR 401,580
1,817%
EUR 181,725
-35%
EUR -3,515
-8,089%
EUR -808,864

1,836%
EUR 183,596
518%
EUR 51,826
-649%
EUR -64,920
-6,860%
EUR -685,986

Információ az egyes befektetők megtérülésének feltételeiről vagy a befektetők által meghatározott nyereség felső határáról
A termékbefektetés megszűnése nem jár rendkívüli költségekkel. A terméknek nincs felső korlátja a nyereség szempontjából a befektető számára.

Nyilatkozat arról, hogy az egyes befektetők fogadó tagállamának adószabályai befolyásolhatják a ténylegesen kifizetett nyereséget
A befogadó tagállam adószabályai az egyes befektetők számára hatással lehetnek a ténylegesen kifizetett nyereségre.

MI TÖRTÉNIK AZ XTB FIZETÉSKÉPTELENSÉGÉNÉL?
A befektető az XTB kötelezettségeinek elmulasztásával kapcsolatos pénzügyi veszteséget szenvedhet. Az XTB fizetésképtelenségéből fakadó kötelezettség teljesítésének
elmulasztása esetén a befektetők jogosultak a követeléseik teljes megelégedésére irányuló jogorvoslatokra. A kártalanítási rendszer védelme elsősorban szakszerű befektetőket
eszközeit
fed le, biztosítva a befektetési társaságokra bízott korlátozott pénzeszközöket. A kártalanítási rendszer kizárólag olyan befektetők pénzeszközeit és pénzügyi
fedezi, amelyek a brókercég birtokában lévő vagy ahhoz kötődő befektetőkhöz tartoznak és amelyek a befektető befektetési műveleteihez kapcsolódnak, vagy amelyeket
a nevükben végeznek. Ha a brókercég képtelen kötelezettséget vállalni. Meg kell jegyezni, hogy a brókercég csődje bejelentése után a befektetők elveszítik a számlán
elhelyezett pénzeszközök elidegenítésének lehetőségét. Csőd esetén a pénzeszközök tulajdonosai megszűnnek, és csak megfelelő összegű követelésük lehet. Ha a
pénzeszközök elvesztek, akkor a kompenzációs rendszer bevezetési eljárásait kell alkalmazni. A rendszer a kompenzációs rendszer által fedezett pénzeszközök értékének
100% -ában és a kompenzációs rendszerben szereplő összegek 100% -ában fizetendő kompenzációkat fizet, és az ezen összeget meghaladó többlet 90% -át, a kompenzációs
rendszer által fedezett pénzeszközök felső határa 22 000 EUR-t tesz ki a PLN-ben ügyfelenként. A lengyel befektetési társaságok kompenzációs rendszere felhatalmazott
intézmény a lengyel Nemzeti Értékpapír-letétkezelő (KDPW). Az egész kompenzációs rendszer felett álló intézmény és felügyelet a lengyel Pénzügyi Felügyeleti Hatóság.

MIK A KÖLTSÉGEK?
Egyszeri költségek
Spread

Spread - Brókerdíj

A vételi és az eladási ár közötti különbség a tranzakció megkötésekor. A költségek a piaci viszonyoktól függően eltérőek
lehetnek.

Jutalék

Az ügylet nyitásánál és zárásánál is fizetendő díj. A díj csak a PRO számlatípusokra vonatkozik.

Visszatérő költségek
Swap Pont

Pozíció napon túli tartásának a díja.

A költségekről szóló grafikon csak szemléltetésre használatos. A költségek teljes leírását megtekintheti az XTB weboldalán1 található kondíciós táblákon keresztül.
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PÉLDA 1
Az ügyfél nyit egy 1 lot mennyiségnek megfelelő pozíciót EURUSD devizapáron (100 000 EUR). A tranzakció megnyitásának időpontjában, az EURUSD 1.24245/1.24253
árszintekkel rendelkezik és a broker által levont jutalék 3.5 EUR/lot. A Swap pont 1.711/-19.161 short és long pozíciók esetén napon túl tartásért.

Költségtípus
Spread

Névérték

Százalékban

(1.24253-1.24245) * 100 000 = USD 8

0.0065%-a a névértéknek

Jutalék nyitásért

EUR 3.5

0.0035%-a a névértéknek

Jutalék zárásért

EUR 3.5

0.0035%-a a névértéknek

Swap Pont short esetén

USD +1.711 / nap * 365 nap = USD 624.52 / év

Swap Pont long esetén

(nyeresség)
USD -19.161 / nap * 365 nap =
USD -6 993.77 / év (veszteség)

0.51%-a a névértéknek
5.73%-a a névértéknek

MILYEN SOKÁIG TARTHATOM A POZÍCIÓMAT, VAGY KIVEHETEM
HAMARABB A BEFEKTETÉSEM?
A befektető bármikor megszüntetheti a befektetést, pozícióját. Az ilyen döntés nem kapcsolódik semmilyen rendkívüli költséghez, a szokásos tétel kerül felszámolásra, a
lezárási költségek.

Időkorlát a befektetés visszavonására
A befektető visszavonhatja a benyújtott tranzakciót, ha a termékügyletet téves áron kötötték meg, és az XTB megerősíti a hibát meghatározott számú referenciaintézmény
árainak alapján. A részletes szabályokat, beleértve a téves áron kötött ügyletből való kivonás időpontját és a hibás ár meghatározásának módját, az Általános Szerződési
Feltételekben vannak meghatározva.

Ajánlott tartási időszak
A befektető egyedileg határozza meg a időkorlátot, az XTB azonban jogosult az Ügyfél beleegyezése nélkül zárni egy nyitott pozíciót deviza CFD terméken 365 nap
elteltével a pozíció nyitási dátumától számítva.

Lejárat előtti visszavonás
A befektető egyedileg határozza meg a pozíció tartását. A terméknek nincs specifikus tartási ideje és a pozíciók bezárása nem jelent rendkívüli díjakat vagy szankciókat és
nem változtatja meg a termék kockázati profilját. A pozíció lezárása a termék kereskedési időszakában lehetséges.

Az ajánlott pozíciótartási idő előtti befizetés vagy zárás
A befektető megszűntetheti pozícióit bármikor, ez nem jár a szokásosnál magasabb költségekkel.

PANASZTÉTELI ELJÁRÁS
A befektető panaszt nyújthat be az XTB-nek az XTB által kínált termékek és szolgáltatások tekintetében. Az XTB által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok
kizárólag:(1) személyesen az XTB székhelyén (2) telefonon: +36 1 700 8349, (3) elektronikus úton az Ügyfélirodát használva és (4) postai úton, az XTB székhelyének
címére elküldött dedikált űrlap használatával. A panaszok felülvizsgálatára vonatkozó részletes szabályokat az Általános Szerződési Feltételek határozzák meg. A
panaszbejelentés módjáról és elveiről szóló részletes információ a következő weboldalon olvasható a panaszkezelési útmutatóban: http://www.xtradebrokers.com/hu
Szabályozások részben.

EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK
Minden olyan kiegészítő dokumentumot, amely részletes információkat tartalmaz a termékekről, beleértve a díjakat és terméktulajdonságokra vonatkozó részletes
információkat, megtekintheti a honlapon (beleértve az aloldalakat is): http://www.xtradebrokers.com/hu .
A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. Ennél a szolgáltatónál a lakossági befektetői számlák 76%-án veszteség
keletkezik a CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését, és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.

1

A pontos Swap Pont értékeket, spreadeket és a jutalékokat és díjakat megtalálja honlapunkon..
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KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ
DOKUMENTUM
KRIPTOVALUTA CFD

CÉLKITŰZÉS
Ezen dokumentum biztosítja a kulcsfontosságú információkat a befektetési termékről. Nem marketing anyag. Az információkat törvény írja elő,
hogy segítsen megérteni az eszközök természetét, kockázatait, költségeit és potenciális nyereségét és veszteségeit, valamint hogy
összehasonlíthassa a kívánt instrumentumot más termékekkel.

Termék
Határidős szerződés (CFD),
a kriptovaluták árfolyamán
alapszik, a továbbiakban a
“termék”.

A terméket szolgáltató
azonosítója és adatai

Az illetékes
felügyeletre vonatkozó

Dokumentum kelte: 2018.
március 6. Utolsó módosítás
időpontja: 2019. július 9.

információk

X-Trade Brokers Dom Maklerski
S.A., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Varsó,
Lengyelország, továbbiakban “XTB”.
Elérhetőségek (telefon és e- mail) a
weboldalon találhatóak:
https://www.xtradebrokers.com/hu

További

Dokumentum kelte

Lengyel Pénzügyi
Felügyeleti Hatóság, Plac
Powstańców Warszawy 1,
00-030 Varsó,
Lengyelország.

figyelmeztetés
Ön olyan terméket kíván
kipróbálni, amelynek
bonyolult és nehéz lehet
megértése.

MI EZ A TERMÉK?
TÍPUS
Származékos ügylet a különbség (CFD) formájában. A termék pénzügyi tőkeáttételi mechanizmust alkalmaz. A termék lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy spekuláljon a
nemzetközi piacokon a kriptovaluták árának növekedéséről és csökkenéséről. Az ügyfél long pozíciót nyithat, ha úgy gondolja, hogy az alapul szolgáló eszköz ára emelkedni
fog vagy short pozícióba léphet, ha az ügyfél úgy gondolja, hogy az alapul szolgáló eszköz ára csökkenni fog.

A TERMÉK CÉLJAI ÉS ELÉRÉSÉNEK MÓDJA
A termék célja, hogy az ügyfél a mögöttes eszköz árának változásaiból részesüljön anélkül, hogy azt birtokolná. A termékbe való bfektetés megtérülési rátája a pozíció
nyitóárától és záróárától függ. A termék tükrözi az alapul szolgáló eszközök árának változását. A termék nyeresége és kockázati profiljai szimmetrikusak. A tranzakció
megnyitásakor a terméken, a befektető letétet helyez el, de a befizetett összegnél többet veszíthet. Nincs a terméknek lejárati dátuma, viszont az Általános Szerződési
Feltételekben meghatározott esetekben az XTB jogosult a terméket egyoldalúan megszüntetni.

CÉLCSOPORT
A termék nem minden befektető számára megfelelő. A termék olyan befektetők számára készült, akik aktívan fektetnek be, és emellett tisztában vannak a befektetési
kockázatokkal. A befektetőnek meg kell ismernie magát az irányadó jogszabályokkal, részt kell vennie a rendelkezésre álló képzésekben és meg kell ismerkednie a
demonstrációs tranzakciós rendszerrel.

MIK A KOCKÁZATOK, ÉS HOGYAN KERÜLHETJÜK EL AZOKAT?
AZ ÁLTALÁNOS KOCKÁZATI INDEX
Az általános kockázati index megmutatja az adott termék kockázati szintjét más termékekhez képest. Megmutatja a termékből adódó veszteségek valószínűségét a
piaci változások mellett vagy esetleg fizetésképtelenség esetén. A termék általános kockázati indexe 7, és ez a maximális érték. A kockázati tényező azt a feltételezést
támasztja alá, hogy a befektető a spekuláció céljából rövid ideig is tarthatja a terméket. Lehetséges, hogy a befektető nem lesz képes megvalósítani a befektetést,
vagy kénytelen lesz jelentős ráfordítással közben járnia a pozíció további időpontban történő tartásához. A befektető teljes vesztesége jelentősen meghaladhatja a
nyílt pozíciók fedezeti összegét. A termék a befektető számlájának pénznemétől eltérő pénznemben is kimutatható, ezért a megtérülés további változásoknak
vethető alá, az árfolyam-ingadozásoktól függően. A korai pozíció zárás egyéb költségeket vonhat maga után (lásd: a “Milyen sokáig tarthatom befektetésemet, vagy
hamarabb kivehetem?” résznél).
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2

3

4

5

6

7
Magas kockázat

A befektetett tőkén elszenvedhető veszteség
Az ügyfél elveszítheti a teljes befektetett tőkét, amelyet a nyitott pozíció fedezeteként értelmez. Az alapul szolgáló eszköz árának jelentős változása esetén az eredeti
tartalékot meghaladó veszteség, valamint a befektetett tőkét meghaladó kötelezettségek is lehetségesek. A termék nem tartalmazza a piaci kockázatokkal szembeni.

Feltételezett forgatókönyvek és példák
Ebben a részben bemutatjuk, hogy a befektetés mennyi nyereséget vagy veszteséget eredményezhet 1, 3 és 5 év alatt különböző forgatókönyvek szerint, feltéve, hogy 10000
eurós egyszeri (befektetési összeg) befizetést igényel. A bemutatott forgatókönyvek szemléltetik, hogy a befektetése hogyan teljesíthet és összehasonlíthatókak más
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termékekkel. A bemutatott eredmények a múltbeli teljesítményeken alapuló jövőbeli lehetőségek és a befektetés értékének volatilitására vonatkozó becslések, nem pontos
mutatók. A megtérülés attól függ, hogy a piac hogyan teljesít és mennyi ideig tartja a befektetést. A stressz-forgatókönyv azt mutatja meg, hogy milyen esetekben térhet
vissza szélsőséges piaci körülmények között. A stressz-forgatókönyv azonban nem veszi figyelembe azt a helyzetet, amelyben az XTB nem fedezi már a tranzakciónkat. A
bemutatott számok magukban foglalják a termék minden díját, nem veszik figyelembe a befektető egyéni adózási helyzetét, ami szintén befolyásolhatja, hogy mennyit kap
vissza. A long pozíciók megnyitása azt jelenti, hogy a befektető úgy véli, hogy az alapul szolgáló eszköz ára növekedhet, és a short pozíció megnyitása azt jelenti, hogy a
befektető úgy véli, hogy az alapul szolgáló eszköz ára csökkenhet. Ha például egy befektetés 8% -ot hozott, ami mondjuk 800 eurót eredményez, azt jelenti, hogy 10000
eurót fektettünk be, a beruházás utáni teljes visszakapott összeg 10800 euró, vagyis a 800 euró nyereség. -3% esetén, mondjuk -300 euró, 10000 eurót befektetve, a beruházás
végösszege 9700 euró, 300 eurós veszteséget generálva. Ha a veszteség meghaladja a 100% -ot, pl. -145%, ami -14500 euró, az azt jelenti, hogy 10000 euró befektetése után
a befektető elveszíti a befektetés teljes összegét és további 4500 eurót kell fizetnie.

Példák különböző esetek alapján 5 kriptovaluta CFD eszközön 1 éves periódus alatt :
Forgatókönyv

BITCOIN

DASH

LITECOIN

RIPPLE

ETHEREUM

Kedvező

11,824%
EUR 1,182,367

31,818%
EUR 3,181,835

30,729%
EUR 3,072,932

19,992%
EUR 1,999,189

16,738%
EUR 1,673,844

Mérsékelt

2,997%
EUR 299,749

6,348%
EUR 634,812

2,154%
EUR 215,360

4,150%
EUR 415,011

2,914%
EUR 291,388

Kedvezőtlen

474%
EUR 47,382

978%
EUR 97,775

-246%
EUR -24,635

583%
EUR 58,258

213%
EUR 21,323

-516%
EUR -51,600

-516%
EUR -51,620

-516%
EUR -51,620

-516%
EUR -51,620

-516%
EUR -51,620

Stresszes

Információ az egyes befektetők megtérülésének feltételeiről vagy a befektetők által meghatározott nyereség felső határáról
A termékbefektetés megszűnése nem jár rendkívüli költségekkel. A terméknek nincs felső korlátja a nyereség szempontjából a befektető számára.

Nyilatkozat arról, hogy az egyes befektetők fogadó tagállamának adószabályai befolyásolhatják a ténylegesen kifizetett nyereséget
A befogadó tagállam adószabályai az egyes befektetők számára hatással lehetnek a ténylegesen kifizetett nyereségre.

MI TÖRTÉNIK AZ XTB FIZETÉSKÉPTELENSÉGÉNÉL?
A befektető az XTB kötelezettségeinek elmulasztásával kapcsolatos pénzügyi veszteséget szenvedhet. Az XTB fizetésképtelenségéből fakadó kötelezettség teljesítésének
elmulasztása esetén a befektetők jogosultak a követeléseik teljes megelégedésére irányuló jogorvoslatokra. A kártalanítási rendszer védelme elsősorban szakszerű befektetőket
eszközeit
fed le, biztosítva a befektetési társaságokra bízott korlátozott pénzeszközöket. A kártalanítási rendszer kizárólag olyan befektetők pénzeszközeit és pénzügyi
fedezi, amelyek a brókercég birtokában lévő vagy ahhoz kötődő befektetőkhöz tartoznak, és amelyek a befektető befektetési műveleteihez kapcsolódnak, vagy amelyeket
a nevükben végeznek, ha a brókercég képtelen kötelezettséget vállalni. Meg kell jegyezni, hogy a brókercég csődjének bejelentése után a befektetők elveszítik a számlán
elhelyezett pénzeszközök elidegenítésének lehetőségét. Csőd esetén a pénzeszközök tulajdonosai megszűnnek, és csak megfelelő összegű követelésük lehet. Ha a
pénzeszközök elvesztek, akkor a kompenzációs rendszer bevezetési eljárásait kell alkalmazni. A kompenzációs rendszer által fedezett pénzeszközök értékének 100%-ában és
a kompenzációs rendszerben szereplő összegek 100%-ában fizetendő kompenzációkat fizet, és az ezen összeget meghaladó többlet 90%-át, a kompenzációs rendszer által
fedezett pénzeszközök felső határa 22 000 EUR-t tesz ki a PLN-ben ügyfelenként. A lengyel befektetési társaságok kompenzációs rendszere felhatalmazott intézmény a
lengyel Nemzeti Értékpapír-letétkezelő (KDPW). Az egész kompenzációs rendszer felett álló intézmény és felügyelet a lengyel Pénzügyi Felügyeleti Hatóság.

MIK A KÖLTSÉGEK?
Commission

Egyszeri költségek
Swap Point Rates
Return on investment

Spread - Brókerdíj

A vételi és az eladási ár közötti különbség a tranzakció megkötésekor. A költségek a piaci viszonyoktól függően eltérőek
lehetnek.

Jutalék

Az ügylet nyitásánál és zárásánál is fizetendő díj. A díj csak a PRO számlatípusokra vonatkozik.

Visszatérő költségek

A költségekről szóló grafikon csak szemléltetésre használatos. A költségek teljes leírását megtekintheti az XTB weboldalán2 található kondíciós táblákon keresztül.

Swap pont

A pozíció napon túli tartásának a díja.
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PÉLDA2
Az ügyfél 1 lot méretű pozíciót vesz fel BITCOIN eszközön. A pozíció nyitásánál lévő aktuális árszint 8500/8585 és a broker által kért jutalék 4 USD/lot. A Swap pont értéke
a broker által kiállított -10%/-30% short és long irányba.

Költségtípus

Névérték

Spread - Brókerdíj

8585 - 8500 = USD 85

1.00%-a a névértéknek

USD 4

0.05%-a a névértéknek

USD 4

0.05%-a a névértéknek

Jutalék nyitásért
Jutalék zárásért

-10% * USD 8500 = USD -850 / év (Ügyfél

Swap Pont short esetén
Swap Pont long esetén

Százalékos érték

költsége)
-30% * USD 8585 = USD -2575,5 / év (Ügyfél
költsége)

10%-a a névértéknek
30%-a a névértéknek

MILYEN SOKÁIG TARTHATOM A POZÍCIÓMAT, VAGY KIVEHETEM
HAMARABB A BEFEKTETÉSEM?
A befektető bármikor megszüntetheti a befektetést, pozícióját. Az ilyen döntés nem kapcsolódik semmilyen rendkívüli költséghez, a szokásos tétel kerül felszámolásra, a
lezárási költségek.

Időkorlát a befektetés visszavonására
A befektető visszavonhatja a benyújtott tranzakciót, ha a termékügyletet téves áron kötötték meg, és az XTB megerősíti a hibát meghatározott számú referenciaintézmény
árainak alapján. A részletes szabályokat, beleértve a téves áron kötött ügyletből való kivonás időpontját és a hibás ár meghatározásának módját, az Általános Szerződési
Feltételekben vannak meghatározva.

Ajánlott tartási időszak
A befektető egyedileg határozza meg a időkorlátot, az XTB azonban jogosult az Ügyfél beleegyezése nélkül zárni egy nyitott pozíciót kriptovaluta CFD terméken 365
nap elteltével a pozíció nyitási dátumától számítva.

Lejárat előtti visszavonás
A befektető egyedileg határozza meg a pozíció tartását. A terméknek nincs specifikus tartási ideje és a pozíciók bezárása nem jelent rendkívüli díjakat vagy szankciókat és
nem változtatja meg a termék kockázati profilját. A pozíció lezárása a termék kereskedési időszakában lehetséges.

Az ajánlott pozíciótartási idő előtti befizetés vagy zárás
A befektető megszűntetheti pozícióit bármikor, ez nem jár a szokásosnál magasabb költségekkel.

PANASZTÉTELI ELJÁRÁS
A befektető panaszt nyújthat be az XTB-nek az XTB által kínált termékek és szolgáltatások tekintetében. Az XTB által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok
kizárólag: (1) személyesen az XTB székhelyén (2) telefonon: +36 1 700 8349, (3) elektronikus úton az Ügyfélirodát használva és (4) postai úton, az XTB székhelyének
címére elküldött dedikált űrlap használatával. A panaszok felülvizsgálatára vonatkozó részletes szabályokat az Általános Szerződési Feltételek határozzák meg. A
panaszbejelentés módjáról és elveiről szóló részletes információ a következő weboldalon olvasható a panaszkezelési útmutatóban: http://www.xtradebrokers.com/hu
Szabályozások részben.

EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK
Minden olyan kiegészítő dokumentumot, amely részletes információkat tartalmaz a termékekről, beleértve a díjakat és terméktulajdonságokra vonatkozó részletes
információkat, megtekintheti a honlapon (beleértve az aloldalakat is): http://www.xtradebrokers.com/hu .
A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. Ennél a szolgáltatónál a lakossági befektetői számlák 76%-án veszteség
keletkezik a CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését, és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.

2

A pontos Swap Pont értékeket, spreadeket és a jutalékokat és díjakat megtalálja honlapunkon..
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KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ
DOKUMENTUM
ÁRUPIACI CFD

CÉLKITŰZÉS
Ezen dokumentum biztosítja a kulcsfontosságú információkat a befektetési termékről. Nem marketing anyag. Az információkat törvény írja elő,

hogy segítsen megérteni az eszközök természetét, kockázatait, költségeit és potenciális nyereségét és veszteségeit, valamint hogy
összehasonlíthassa a kívánt instrumentumot más termékekkel.
Termék
Határidős szerződés (CFD),
az árutőzsdék árfolyamán
alapszik, a továbbiakban a
“termék”.

Az illetékes
felügyeletre vonatkozó
információk

A terméket szolgáltató
azonosítója és adatai
X-Trade Brokers Dom Maklerski
S.A., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Varsó,
Lengyelország, továbbiakban “XTB”.
Elérhetőségek (telefon és e- mail) a
weboldalon találhatóak:
https://www.xtradebrokers.com/hu

Dokumentum kelte

További

Dokumentum kelte: 2017.
december 1. Utolsó
módosítás időpontja: 2019.
július 9.

Lengyel Pénzügyi
Felügyeleti Hatóság, Plac
Powstańców Warszawy 1,
00-030 Varsó,
Lengyelország.

figyelmeztetés
Ön olyan terméket kíván
kipróbálni, amelynek
bonyolult és nehéz lehet
megértése.

MI EZ A TERMÉK?
TÍPUS
Származékos ügylet a különbség (CFD) formájában. A termék pénzügyi tőkeáttételi mechanizmust alkalmaz. A termék lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy spekuláljon a
nemzetközi piacokon az árupiaci termékek árának növekedésén és csökkenésén. Az ügyfél long pozíciót nyithat, ha úgy gondolja, hogy az alapul szolgáló eszköz ára
emelkedni fog, vagy short pozícióba léphet, ha az ügyfél úgy gondolja, hogy az alapul szolgáló eszköz ára csökkenni fog.

A TERMÉK CÉLJAI ÉS ELÉRÉSÉNEK MÓDJA
A termék célja, hogy az ügyfél a mögöttes eszköz árának változásaiból részesüljön anélkül, hogy azt birtokolná. A termékbe való bfektetés megtérülési rátája a pozíció
nyitóárától és záróárától függ. A termék tükrözi az alapul szolgáló eszközök árának változását. A termék nyeresége és kockázati profiljai szimmetrikusak. A tranzakció
megnyitásakor a terméken, a befektető letétet helyez el, de a befizetett összegnél többet veszíthet. Nincs a terméknek lejárati dátuma, viszont az Általános Szerződési
Feltételekben meghatározott esetekben az XTB jogosult a terméket egyoldalúan megszüntetni.

CÉLCSOPORT
A termék nem minden befektető számára megfelelő. A termék olyan befektetők számára készült, akik aktívan fektetnek be, és emellett tisztában vannak a befektetési
kockázatokkal. A befektetőnek meg kell ismernie magát az irányadó jogszabályokkal, részt kell vennie a rendelkezésre álló képzésekben és meg kell ismerkednie a
demonstrációs tranzakciós rendszerrel.

MIK A KOCKÁZATOK, ÉS HOGYAN KERÜLHETJÜK EL AZOKAT?
AZ ÁLTALÁNOS KOCKÁZATI INDEX
Az általános kockázati index megmutatja az adott termék kockázati szintjét más termékekhez képest. Megmutatja a termékből adódó veszteségek valószínűségét a
piaci változások mellett vagy esetleg fizetésképtelenség esetén. A termék általános kockázati indexe 7, és ez a maximális érték. A kockázati tényező azt a feltételezést
támasztja alá, hogy a befektető a spekuláció céljából rövid ideig is tarthatja a terméket. Lehetséges, hogy a befektető nem lesz képes megvalósítani a befektetést,
vagy kénytelen lesz jelentős ráfordítással közben járnia a pozíció további időpontban történő tartásához. A befektető teljes vesztesége jelentősen meghaladhatja a
nyílt pozíciók fedezeti összegét. A termék a befektető számlájának pénznemétől eltérő pénznemben is kimutatható, ezért a megtérülés további változásoknak
vethető alá, az árfolyam-ingadozásoktól függően. A korai pozíció zárás egyéb költségeket vonhat maga után (lásd: a “Milyen sokáig tarthatom befektetésemet, vagy
hamarabb kivehetem?” résznél).

1
Alacsonyabb kockázat

2

3

4

5

6

7
Magas kockázat

A befektetett tőkén elszenvedhető veszteség
Az ügyfél elveszítheti a teljes befektetett tőkét, amelyet a nyitott pozíció fedezeteként értelmez. Az alapul szolgáló eszköz árának jelentős változása esetén az eredeti
tartalékot meghaladó veszteség, valamint a befektetett tőkét meghaladó kötelezettségek is lehetségesek. A termék nem tartalmazza a piaci kockázatokkal szembeni.

Feltételezett forgatókönyvek és példák
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Ebben a részben bemutatjuk, hogy a befektetés mennyi nyereséget vagy veszteséget eredményezhet 1, 3 és 5 év alatt különböző forgatókönyvek szerint, feltéve, hogy 10000
eurós egyszeri (befektetési összeg) befizetést igényel. A bemutatott forgatókönyvek szemléltetik, hogy a befektetése hogyan teljesíthet és összehasonlíthatókak más
termékekkel. A bemutatott eredmények a múltbeli teljesítményeken alapuló jövőbeli lehetőségek és a befektetés értékének volatilitására vonatkozó becslések, nem pontos
mutatók. A megtérülés attól függ, hogy a piac hogyan teljesít és mennyi ideig tartja a befektetést. A stressz-forgatókönyv azt mutatja meg, hogy milyen esetekben térhet
vissza szélsőséges piaci körülmények között. A stressz-forgatókönyv azonban nem veszi figyelembe azt a helyzetet, amelyben az XTB nem fedezi már a tranzakciónkat. A
bemutatott számok magukban foglalják a termék minden díját, nem veszik figyelembe a befektető egyéni adózási helyzetét, ami szintén befolyásolhatja, hogy mennyit kap
vissza. A long pozíciók megnyitása azt jelenti, hogy a befektető úgy véli, hogy az alapul szolgáló eszköz ára növekedhet, és a short pozíció megnyitása azt jelenti, hogy a
befektető úgy véli, hogy az alapul szolgáló eszköz ára csökkenhet. Ha például egy befektetés 8% -ot hozott, ami mondjuk 800 eurót eredményez, azt jelenti, hogy 10000
eurót fektettünk be, a beruházás utáni teljes visszakapott összeg 10800 euró, vagyis a 800 euró nyereség. -3% esetén, mondjuk -300 euró, 10000 eurót befektetve, a beruházás
végösszege 9700 euró, 300 eurós veszteséget generálva. Ha a veszteség meghaladja a 100% -ot, pl. -145%, ami -14500 euró, az azt jelenti, hogy 10000 euró befektetése után
a befektető elveszíti a befektetés teljes összegét és további 4500 eurót kell fizetnie.

Példák különböző esetek alapján 5 árupiaci CFD eszközön 1 éves periódus alatt:

Forgatókönyv
Kedvező
Mérsékelt
Kedvezőtlen
Stresszes

GOLD

OIL.WTI

SILVER

SUGAR

ZINC

1,582%
EUR 158,165
91%
EUR 9,122
-1,215%
EUR -121,535
-6,292%
EUR -629,201

1,519%
EUR 151,895
241%
EUR 24,110
-706%
EUR -70,558
-3,111%
EUR -311,137

482%
EUR 48,246
-341%
EUR -34,106
-1,003%
EUR -100,251
-2,873%
EUR -287,299

36%
EUR 3,574
-820%
EUR -82,045
-1,460%
EUR -145,954
-3,210%
EUR -320,995

2,429%
EUR 242,859
752%
EUR 75,238
-441%
EUR -44,149
-3,210%
EUR -321,030

Információ az egyes befektetők megtérülésének feltételeiről vagy a befektetők által meghatározott nyereség felső határáról
A termékbefektetés megszűnése nem jár rendkívüli költségekkel. A terméknek nincs felső korlátja a nyereség szempontjából a befektető számára.

Nyilatkozat arról, hogy az egyes befektetők fogadó tagállamának adószabályai befolyásolhatják a ténylegesen kifizetett nyereséget
A befogadó tagállam adószabályai az egyes befektetők számára hatással lehetnek a ténylegesen kifizetett nyereségre.

MI TÖRTÉNIK AZ XTB FIZETÉSKÉPTELENSÉGÉNÉL?
A befektető az XTB kötelezettségeinek elmulasztásával kapcsolatos pénzügyi veszteséget szenvedhet. Az XTB fizetésképtelenségéből fakadó kötelezettség teljesítésének
elmulasztása esetén a befektetők jogosultak a követeléseik teljes megelégedésére irányuló jogorvoslatokra. A kártalanítási rendszer védelme elsősorban szakszerű befektetőket
eszközeit
fed le, biztosítva a befektetési társaságokra bízott korlátozott pénzeszközöket. A kártalanítási rendszer kizárólag olyan befektetők pénzeszközeit és pénzügyi
fedezi, amelyek a brókercég birtokában lévő vagy ahhoz kötődő befektetőkhöz tartoznak, és amelyek a befektető befektetési műveleteihez kapcsolódnak, vagy amelyeket
a nevükben végeznek, ha a brókercég képtelen kötelezettséget vállalni. Meg kell jegyezni, hogy a brókercég csődjének bejelentése után a befektetők elveszítik a számlán
elhelyezett pénzeszközök elidegenítésének lehetőségét. Csőd esetén a pénzeszközök tulajdonosai megszűnnek, és csak megfelelő összegű követelésük lehet. Ha a
pénzeszközök elvesztek, akkor a kompenzációs rendszer bevezetési eljárásait kell alkalmazni. A kompenzációs rendszer által fedezett pénzeszközök értékének 100%-ában és
a kompenzációs rendszerben szereplő összegek 100%-ában fizetendő kompenzációkat fizet, és az ezen összeget meghaladó többlet 90%-át, a kompenzációs rendszer által
fedezett pénzeszközök felső határa 22 000 EUR-t tesz ki a PLN-ben ügyfelenként. A lengyel befektetési társaságok kompenzációs rendszere felhatalmazott intézmény a
lengyel Nemzeti Értékpapír-letétkezelő (KDPW). Az egész kompenzációs rendszer felett álló intézmény és felügyelet a lengyel Pénzügyi Felügyeleti Hatóság.

MIK A KÖLTSÉGEK?
Commission

Egyszeri költségek

Spread
Swap Point Rates
Return on investment

Spread - Brókerdíj

A vételi és az eladási ár közötti különbség a tranzakció megkötésekor. A költségek a piaci viszonyoktól függően eltérőek
lehetnek.

Jutalék

Az ügylet nyitásánál és zárásánál is fizetendő díj. A díj csak a PRO számlatípusokra vonatkozik.

Visszatérő költségek
Swap pont

A pozíció napon túli tartásának a díja.

A költségekről szóló grafikon csak szemléltetésre használatos. A költségek teljes leírását megtekintheti az XTB weboldalán3 található kondíciós táblákon keresztül.
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PÉLDA3
Az ügyfél nyit egy 1 lot mennyiségnek megfelelő pozíciót GOLD eszközön. A tranzakció megnyitásának időpontjában, a GOLD 1315.80/1315.95 árszintekkel rendelkezik
és a broker által levont jutalék 4 USD/lot . A Swap pont 0.148/-15.768 short és long pozíciók esetén napon túl tartásért. 1 lot mennyiség 100 USD értékének felel meg.

Költségtípus
Spread - Brókerdíj

Névérték
(1315.95-1315.80) * 100 = USD 15

0.012%-a a névértéknek

USD 4

0.0030%-a a névértéknek

USD 4

0.0030%-a a névértéknek

Jutalék nyitásért
Jutalék zárásért
Swap Pont short esetén
Swap Pont long esetén

Százalékos érték

USD 0.148 / nap * 365 nap = USD 54.02
(Ügyfélprofit)
USD -15.768 / nap * 365 nap =
USD -5,755.32 / év (Ügyfél költsége)

0.0041%-a a névértéknek
4.37%-a a névértéknek

MILYEN SOKÁIG TARTHATOM A POZÍCIÓMAT, VAGY KIVEHETEM
HAMARABB A BEFEKTETÉSEM?
A befektető bármikor megszüntetheti a befektetést, pozícióját. Az ilyen döntés nem kapcsolódik semmilyen rendkívüli költséghez, a szokásos tétel kerül felszámolásra, a
lezárási költségek.

Időkorlát a befektetés visszavonására
A befektető visszavonhatja a benyújtott tranzakciót, ha a termékügyletet téves áron kötötték meg, és az XTB megerősíti a hibát meghatározott számú referenciaintézmény
árainak alapján. A részletes szabályokat, beleértve a téves áron kötött ügyletből való kivonás időpontját és a hibás ár meghatározásának módját, az Általános Szerződési
Feltételekben vannak meghatározva.

Ajánlott tartási időszak
A befektető egyedileg határozza meg a időkorlátot, az XTB azonban jogosult az Ügyfél beleegyezése nélkül zárni egy nyitott pozíciót árutőzsdei CFD terméken 365
nap elteltével a pozíció nyitási dátumától számítva.

Lejárat előtti visszavonás
A befektető egyedileg határozza meg a pozíció tartását. A terméknek nincs specifikus tartási ideje és a pozíciók bezárása nem jelent rendkívüli díjakat vagy szankciókat és
nem változtatja meg a termék kockázati profilját. A pozíció lezárása a termék kereskedési időszakában lehetséges.

Az ajánlott pozíciótartási idő előtti befizetés vagy zárás
A befektető megszűntetheti pozícióit bármikor, ez nem jár a szokásosnál magasabb költségekkel.

PANASZTÉTELI ELJÁRÁS
A befektető panaszt nyújthat be az XTB-nek az XTB által kínált termékek és szolgáltatások tekintetében. Az XTB által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok
kizárólag:(1) személyesen az XTB székhelyén (2) telefonon: +36 1 700 8349, (3) elektronikus úton az Ügyfélirodát használva és (4) postai úton, az XTB székhelyének
címére elküldött dedikált űrlap használatával. A panaszok felülvizsgálatára vonatkozó részletes szabályokat az Általános Szerződési Feltételek határozzák meg. A
panaszbejelentés módjáról és elveiről szóló részletes információ a következő weboldalon olvasható a panaszkezelési útmutatóban: http://www.xtradebrokers.com/hu
Szabályozások részben.

EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK
Minden olyan kiegészítő dokumentumot, amely részletes információkat tartalmaz a termékekről, beleértve a díjakat és terméktulajdonságokra vonatkozó részletes
információkat, megtekintheti a honlapon (beleértve az aloldalakat is): http://www.xtradebrokers.com/hu .
A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. Ennél a szolgáltatónál a lakossági befektetői számlák 76%-án veszteség
keletkezik a CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését, és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.

3

A pontos Swap Pont értékeket, spreadeket és a jutalékokat és díjakat megtalálja honlapunkon..
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KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ
DOKUMENTUM
INDEX CFD

CÉLKITŰZÉS
Ezen dokumentum biztosítja a kulcsfontosságú információkat a befektetési termékről. Nem marketing anyag. Az információkat törvény írja elő,

hogy segítsen megérteni az eszközök természetét, kockázatait, költségeit és potenciális nyereségét és veszteségeit, valamint hogy
összehasonlíthassa a kívánt instrumentumot más termékekkel.
Termék
Határidős szerződés (CFD),
tőzsdeindexeken alapszik, a
továbbiakban a “termék”.

Az illetékes
felügyeletre vonatkozó
információk

A terméket szolgáltató
azonosítója és adatai
X-Trade Brokers Dom Maklerski
S.A., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Varsó,
Lengyelország, továbbiakban “XTB”.
Elérhetőségek (telefon és e- mail) a
weboldalon találhatóak:
https://www.xtradebrokers.com/hu

Dokumentum kelte

További

Dokumentum kelte: 2017.
december 1. Utolsó
módosítás időpontja: 2019.
július 9.

Lengyel Pénzügyi
Felügyeleti Hatóság, Plac
Powstańców Warszawy 1,
00-030 Varsó,
Lengyelország.

figyelmeztetés
Ön olyan terméket kíván
kipróbálni, amelynek
bonyolult és nehéz lehet
megértése.

MI EZ A TERMÉK?
TÍPUS
Származékos ügylet a különbség (CFD) formájában. A termék pénzügyi tőkeáttételi mechanizmust alkalmaz. A termék lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy spekuláljon a
nemzetközi piacokon a tőzsdeindexek árainak növekedésén és csökkenésén. Az ügyfél long pozíciót nyithat, ha úgy gondolja, hogy az alapul szolgáló eszköz ára emelkedni
fog, vagy short pozícióba léphet, ha az ügyfél úgy gondolja, hogy az alapul szolgáló eszköz ára csökkenni fog.

A TERMÉK CÉLJAI ÉS ELÉRÉSÉNEK MÓDJA
A termék célja, hogy az ügyfél a mögöttes eszköz árának változásaiból részesüljön anélkül, hogy azt birtokolná. A termékbe való bfektetés megtérülési rátája a pozíció
nyitóárától és záróárától függ. A termék tükrözi az alapul szolgáló eszközök árának változását. A termék nyeresége és kockázati profiljai szimmetrikusak. A tranzakció
megnyitásakor a terméken, a befektető letétet helyez el, de a befizetett összegnél többet veszíthet. Nincs a terméknek lejárati dátuma, viszont az Általános Szerződési
Feltételekben meghatározott esetekben az XTB jogosult a terméket egyoldalúan megszüntetni.

CÉLCSOPORT
A termék nem minden befektető számára megfelelő. A termék olyan befektetők számára készült, akik aktívan fektetnek be, és emellett tisztában vannak a befektetési
kockázatokkal. A befektetőnek meg kell ismernie magát az irányadó jogszabályokkal, részt kell vennie a rendelkezésre álló képzésekben és meg kell ismerkednie a
demonstrációs tranzakciós rendszerrel.

MIK A KOCKÁZATOK, ÉS HOGYAN KERÜLHETJÜK EL AZOKAT?
AZ ÁLTALÁNOS KOCKÁZATI INDEX
Az általános kockázati index megmutatja az adott termék kockázati szintjét más termékekhez képest. Megmutatja a termékből adódó veszteségek valószínűségét a
piaci változások mellett vagy esetleg fizetésképtelenség esetén. A termék általános kockázati indexe 7, és ez a maximális érték. A kockázati tényező azt a feltételezést
támasztja alá, hogy a befektető a spekuláció céljából rövid ideig is tarthatja a terméket. Lehetséges, hogy a befektető nem lesz képes megvalósítani a befektetést,
vagy kénytelen lesz jelentős ráfordítással közben járnia a pozíció további időpontban történő tartásához. A befektető teljes vesztesége jelentősen meghaladhatja a
nyílt pozíciók fedezeti összegét. A termék a befektető számlájának pénznemétől eltérő pénznemben is kimutatható, ezért a megtérülés további változásoknak
vethető alá, az árfolyam-ingadozásoktól függően. A korai pozíció zárás egyéb költségeket vonhat maga után (lásd: a “Milyen sokáig tarthatom befektetésemet, vagy
hamarabb kivehetem?” résznél).

1
Alacsonyabb kockázat

2

3

4

5

6

7
Magas kockázat

A befektetett tőkén elszenvedhető veszteség
Az ügyfél elveszítheti a teljes befektetett tőkét, amelyet a nyitott pozíció fedezeteként értelmez. Az alapul szolgáló eszköz árának jelentős változása esetén az eredeti
tartalékot meghaladó veszteség, valamint a befektetett tőkét meghaladó kötelezettségek is lehetségesek. A termék nem tartalmazza a piaci kockázatokkal szembeni.

Feltételezett forgatókönyvek és példák
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Ebben a részben bemutatjuk, hogy a befektetés mennyi nyereséget vagy veszteséget eredményezhet 1, 3 és 5 év alatt különböző forgatókönyvek szerint, feltéve, hogy 10000
eurós egyszeri (befektetési összeg) befizetést igényel. A bemutatott forgatókönyvek szemléltetik, hogy a befektetése hogyan teljesíthet és összehasonlíthatókak más
termékekkel. A bemutatott eredmények a múltbeli teljesítményeken alapuló jövőbeli lehetőségek és a befektetés értékének volatilitására vonatkozó becslések, nem pontos
mutatók. A megtérülés attól függ, hogy a piac hogyan teljesít és mennyi ideig tartja a befektetést. A stressz-forgatókönyv azt mutatja meg, hogy milyen esetekben térhet
vissza szélsőséges piaci körülmények között. A stressz-forgatókönyv azonban nem veszi figyelembe azt a helyzetet, amelyben az XTB nem fedezi már a tranzakciónkat. A
bemutatott számok magukban foglalják a termék minden díját, nem veszik figyelembe a befektető egyéni adózási helyzetét, ami szintén befolyásolhatja, hogy mennyit kap
vissza. A long pozíciók megnyitása azt jelenti, hogy a befektető úgy véli, hogy az alapul szolgáló eszköz ára növekedhet, és a short pozíció megnyitása azt jelenti, hogy a
befektető úgy véli, hogy az alapul szolgáló eszköz ára csökkenhet. Ha például egy befektetés 8% -ot hozott, ami mondjuk 800 eurót eredményez, azt jelenti, hogy 10000
eurót fektettünk be, a beruházás utáni teljes visszakapott összeg 10800 euró, vagyis a 800 euró nyereség. -3% esetén, mondjuk -300 euró, 10000 eurót befektetve, a beruházás
végösszege 9700 euró, 300 eurós veszteséget generálva. Ha a veszteség meghaladja a 100% -ot, pl. -145%, ami -14500 euró, az azt jelenti, hogy 10000 euró befektetése után
a befektető elveszíti a befektetés teljes összegét és további 4500 eurót kell fizetnie.

Példák különböző esetek alapján 5 árupiaci CFD eszközön 1 éves periódus alatt:
Forgatókönyv
Kedvező
Mérsékelt
Kedvezőtlen
Stresszes

DE30

US30

W20

UK100

ITA40

4,695%
EUR 469,488
-1,782%
EUR -178,152
- 5,350%
EUR - 534,976
-10,000%
EUR -1,000,000

2,804%
EUR 280,357
1,874%
EUR 187,429
1,007%
EUR 100,699
-4,568%
EUR -456,816

1,715%
EUR 171,489
876%
EUR 87,608
181%
EUR 18,088
-2,411%
EUR -241,126

2,029%
EUR 202,924
829%
EUR 82,946
-259%
EUR -25,889
-5,883%
EUR -588,313

2,827%
EUR 282,721
1,307%
EUR 130,676
48%
EUR 4,847
-5,275%
EUR -527,500

Információ az egyes befektetők megtérülésének feltételeiről vagy a befektetők által meghatározott nyereség felső határáról
A termékbefektetés megszűnése nem jár rendkívüli költségekkel. A terméknek nincs felső korlátja a nyereség szempontjából a befektető számára.

Nyilatkozat arról, hogy az egyes befektetők fogadó tagállamának adószabályai befolyásolhatják a ténylegesen kifizetett nyereséget
A befogadó tagállam adószabályai az egyes befektetők számára hatással lehetnek a ténylegesen kifizetett nyereségre.

MI TÖRTÉNIK AZ XTB FIZETÉSKÉPTELENSÉGÉNÉL?
A befektető az XTB kötelezettségeinek elmulasztásával kapcsolatos pénzügyi veszteséget szenvedhet. Az XTB fizetésképtelenségéből fakadó kötelezettség teljesítésének
elmulasztása esetén a befektetők jogosultak a követeléseik teljes megelégedésére irányuló jogorvoslatokra. A kártalanítási rendszer védelme elsősorban szakszerű befektetőket
eszközeit
fed le, biztosítva a befektetési társaságokra bízott korlátozott pénzeszközöket. A kártalanítási rendszer kizárólag olyan befektetők pénzeszközeit és pénzügyi
fedezi, amelyek a brókercég birtokában lévő vagy ahhoz kötődő befektetőkhöz tartoznak, és amelyek a befektető befektetési műveleteihez kapcsolódnak, vagy amelyeket
a nevükben végeznek, ha a brókercég képtelen kötelezettséget vállalni. Meg kell jegyezni, hogy a brókercég csődjének bejelentése után a befektetők elveszítik a számlán
elhelyezett pénzeszközök elidegenítésének lehetőségét. Csőd esetén a pénzeszközök tulajdonosai megszűnnek, és csak megfelelő összegű követelésük lehet. Ha a
pénzeszközök elvesztek, akkor a kompenzációs rendszer bevezetési eljárásait kell alkalmazni. A kompenzációs rendszer által fedezett pénzeszközök értékének 100%-ában és
a kompenzációs rendszerben szereplő összegek 100%-ában fizetendő kompenzációkat fizet, és az ezen összeget meghaladó többlet 90%-át, a kompenzációs rendszer által
fedezett pénzeszközök felső határa 22 000 EUR-t tesz ki a PLN-ben ügyfelenként. A lengyel befektetési társaságok kompenzációs rendszere felhatalmazott intézmény a
lengyel Nemzeti Értékpapír-letétkezelő (KDPW). Az egész kompenzációs rendszer felett álló intézmény és felügyelet a lengyel Pénzügyi Felügyeleti Hatóság.

MIK A KÖLTSÉGEK?
Egyszeri költségek

Commission
Exchange fees
Equivalent of dividend
Spread
Return on investment

Spread - Brókerdíj

A vételi és az eladási ár közötti különbség a tranzakció megkötésekor. A költségek a piaci viszonyoktól függően eltérőek
lehetnek.

Jutalék

Az ügylet nyitásánál és zárásánál is fizetendő díj. A díj csak a PRO számlatípusokra vonatkozik.

Tranzakciós díj

Ezen költség a válaszott CFD eszközön is múlik, nem mindegyik indexnél fordul elő.

Osztalék

Az egyes CFD eszközök esetében az osztalék egyenértékének kifizetésével kapcsolatos díj.

Visszatérő költségek
Swap pont

A pozíció napon túli tartásának a díja.

A költségekről szóló grafikon csak szemléltetésre használatos. A költségek teljes leírását megtekintheti az XTB weboldalán4 található kondíciós táblákon keresztül.
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PÉLDA4
Az Ügyfél az ITA40-en 1 lot tételből álló pozíciót nyit. A tranzakció megnyitásakor az instrumentum piaci ára 22.257 / 22.273, a brókercég jutaléka 3,5 EUR / tétel. Az
ITA40 eszközzel történő 1 lot értékű kereskedéshez kapcsolódó tranzakciós adó 50 euróval egyenlő. Az 1 lot megnevezésének értéke 5 euró. Az ITA40 instrumentum swappontjainak értéke a short és a long pozíciók esetében is 0.

Költségtípus
Spread - Brókerdíj

Névérték

Százalékos érték

(22,273-22,257)* EUR 5 = EUR 80

0.0007% -a a névértéknek

Jutalék nyitásért

EUR 3.5

0.0031% -a a névértéknek

Jutalék zárásért

EUR 3.5

0.0031% -a a névértéknek

Tranzakciós díj pozíció nyitásért

EUR 50

0.005% -a a névértéknek

Tranzakciós díj pozíció zárásért

EUR 50

0.005% -a a névértéknek

MILYEN SOKÁIG TARTHATOM A POZÍCIÓMAT, VAGY KIVEHETEM
HAMARABB A BEFEKTETÉSEM?
A befektető bármikor megszüntetheti a befektetést, pozícióját. Az ilyen döntés nem kapcsolódik semmilyen rendkívüli költséghez, a szokásos tétel kerül felszámolásra, a
lezárási költségek.

Időkorlát a befektetés visszavonására
A befektető visszavonhatja a benyújtott tranzakciót, ha a termékügyletet téves áron kötötték meg, és az XTB megerősíti a hibát meghatározott számú referenciaintézmény
árainak alapján. A részletes szabályokat, beleértve a téves áron kötött ügyletből való kivonás időpontját és a hibás ár meghatározásának módját, az Általános Szerződési
Feltételekben vannak meghatározva.

Ajánlott tartási időszak
A befektető egyedileg határozza meg a időkorlátot, az XTB azonban jogosult az Ügyfél beleegyezése nélkül zárni egy nyitott pozíciót index CFD terméken 365 nap
elteltével a pozíció nyitási dátumától számítva.

Lejárat előtti visszavonás
A befektető egyedileg határozza meg a pozíció tartását. A terméknek nincs specifikus tartási ideje és a pozíciók bezárása nem jelent rendkívüli díjakat vagy szankciókat és
nem változtatja meg a termék kockázati profilját. A pozíció lezárása a termék kereskedési időszakában lehetséges.

Az ajánlott pozíciótartási idő előtti befizetés vagy zárás
A befektető megszűntetheti pozícióit bármikor, ez nem jár a szokásosnál magasabb költségekkel.

PANASZTÉTELI ELJÁRÁS
A befektető panaszt nyújthat be az XTB-nek az XTB által kínált termékek és szolgáltatások tekintetében. Az XTB által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok
kizárólag:(1) személyesen az XTB székhelyén (2) telefonon: +36 1 700 8349, (3) elektronikus úton az Ügyfélirodát használva és (4) postai úton, az XTB székhelyének
címére elküldött dedikált űrlap használatával. A panaszok felülvizsgálatára vonatkozó részletes szabályokat az Általános Szerződési Feltételek határozzák meg. A
panaszbejelentés módjáról és elveiről szóló részletes információ a következő weboldalon olvasható a panaszkezelési útmutatóban: http://www.xtradebrokers.com/hu
Szabályozások részben.

EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK
Minden olyan kiegészítő dokumentumot, amely részletes információkat tartalmaz a termékekről, beleértve a díjakat és terméktulajdonságokra vonatkozó részletes
információkat, megtekintheti a honlapon (beleértve az aloldalakat is): http://www.xtradebrokers.com/hu .
A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. Ennél a szolgáltatónál a lakossági befektetői számlák 76%-án veszteség
keletkezik a CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését, és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.

4

A pontos Swap Pont értékeket, spreadeket és a jutalékokat és díjakat megtalálja honlapunkon..
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KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ
DOKUMENTUM
RÉSZVÉNY CFD

CÉLKITŰZÉS
Ezen dokumentum biztosítja a kulcsfontosságú információkat a befektetési termékről. Nem marketing anyag. Az információkat törvény írja elő,

hogy segítsen megérteni az eszközök természetét, kockázatait, költségeit és potenciális nyereségét és veszteségeit, valamint hogy
összehasonlíthassa a kívánt instrumentumot más termékekkel.
Termék
Határidős szerződés
(Contract for Difference CFD) tőkeáttétet használva,
részvény árán alapszik, a
továbbiakban a “termék”.

Az illetékes
felügyeletre vonatkozó
információk

A terméket szolgáltató
azonosítója és adatai
X-Trade Brokers Dom Maklerski
S.A., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Varsó,
Lengyelország, továbbiakban “XTB”.
Elérhetőségek (telefon és e- mail) a
weboldalon találhatóak:
https://www.xtradebrokers.com/hu

Dokumentum kelte

További

Dokumentum kelte: 2017.
december 1. Utolsó
módosítás időpontja: 2018.
március 6.

Lengyel Pénzügyi
Felügyeleti Hatóság, Plac
Powstańców Warszawy 1,
00-030 Varsó,
Lengyelország.

figyelmeztetés
Ön olyan terméket kíván
kipróbálni, amelynek
bonyolult és nehéz lehet
megértése.

MI EZ A TERMÉK?
TÍPUS
Származékos ügylet a különbség (CFD) formájában. A termék pénzügyi tőkeáttételi mechanizmust alkalmaz. A termék lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy spekuláljon a
nemzetközi piacokon a részvényárak növekedésén és csökkenésén. Az ügyfél long pozíciót nyithat, ha úgy gondolja, hogy az alapul szolgáló eszköz ára emelkedni fog, vagy
short pozícióba léphet, ha az ügyfél úgy gondolja, hogy az alapul szolgáló eszköz ára csökkenni fog.

A TERMÉK CÉLJAI ÉS ELÉRÉSÉNEK MÓDJA
A termék célja, hogy az ügyfél a mögöttes eszköz árának változásaiból részesüljön anélkül, hogy azt birtokolná. A termékbe való bfektetés megtérülési rátája a pozíció
nyitóárától és záróárától függ. A termék tükrözi az alapul szolgáló eszközök árának változását. A termék nyeresége és kockázati profiljai szimmetrikusak. A tranzakció
megnyitásakor a terméken, a befektető letétet helyez el, de a befizetett összegnél többet veszíthet. Nincs a terméknek lejárati dátuma, viszont az Általános Szerződési
Feltételekben meghatározott esetekben az XTB jogosult a terméket egyoldalúan megszüntetni.

CÉLCSOPORT
A termék nem minden befektető számára megfelelő. A termék olyan befektetők számára készült, akik aktívan fektetnek be, és emellett tisztában vannak a befektetési
kockázatokkal. A befektetőnek meg kell ismernie magát az irányadó jogszabályokkal, részt kell vennie a rendelkezésre álló képzésekben és meg kell ismerkednie a
demonstrációs tranzakciós rendszerrel.

MIK A KOCKÁZATOK, ÉS HOGYAN KERÜLHETJÜK EL AZOKAT?
AZ ÁLTALÁNOS KOCKÁZATI INDEX
Az általános kockázati index megmutatja az adott termék kockázati szintjét más termékekhez képest. Megmutatja a termékből adódó veszteségek valószínűségét a
piaci változások mellett vagy esetleg fizetésképtelenség esetén. A termék általános kockázati indexe 7, és ez a maximális érték. A kockázati tényező azt a feltételezést
támasztja alá, hogy a befektető a spekuláció céljából rövid ideig is tarthatja a terméket. Lehetséges, hogy a befektető nem lesz képes megvalósítani a befektetést,
vagy kénytelen lesz jelentős ráfordítással közben járnia a pozíció további időpontban történő tartásához. A befektető teljes vesztesége jelentősen meghaladhatja a
nyílt pozíciók fedezeti összegét. A termék a befektető számlájának pénznemétől eltérő pénznemben is kimutatható, ezért a megtérülés további változásoknak
vethető alá, az árfolyam-ingadozásoktól függően. A korai pozíció zárás egyéb költségeket vonhat maga után (lásd: a “Milyen sokáig tarthatom befektetésemet, vagy
hamarabb kivehetem?” résznél).

1
Alacsonyabb kockázat

2

3

4

5

6

7
Magas kockázat

A befektetett tőkén elszenvedhető veszteség
Az ügyfél elveszítheti a teljes befektetett tőkét, amelyet a nyitott pozíció fedezeteként értelmez. Az alapul szolgáló eszköz árának jelentős változása esetén az eredeti
tartalékot meghaladó veszteség, valamint a befektetett tőkét meghaladó kötelezettségek is lehetségesek. A termék nem tartalmazza a piaci kockázatokkal szembeni.
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Feltételezett forgatókönyvek és példák
Ebben a részben bemutatjuk, hogy a befektetés mennyi nyereséget vagy veszteséget eredményezhet 1, 3 és 5 év alatt különböző forgatókönyvek szerint, feltéve, hogy 10000
eurós egyszeri (befektetési összeg) befizetést igényel. A bemutatott forgatókönyvek szemléltetik, hogy a befektetése hogyan teljesíthet és összehasonlíthatókak más
termékekkel. A bemutatott eredmények a múltbeli teljesítményeken alapuló jövőbeli lehetőségek és a befektetés értékének volatilitására vonatkozó becslések, nem pontos
mutatók. A megtérülés attól függ, hogy a piac hogyan teljesít és mennyi ideig tartja a befektetést. A stressz-forgatókönyv azt mutatja meg, hogy milyen esetekben térhet
vissza szélsőséges piaci körülmények között. A stressz-forgatókönyv azonban nem veszi figyelembe azt a helyzetet, amelyben az XTB nem fedezi már a tranzakciónkat. A
bemutatott számok magukban foglalják a termék minden díját, nem veszik figyelembe a befektető egyéni adózási helyzetét, ami szintén befolyásolhatja, hogy mennyit kap
vissza. A long pozíciók megnyitása azt jelenti, hogy a befektető úgy véli, hogy az alapul szolgáló eszköz ára növekedhet, és a short pozíció megnyitása azt jelenti, hogy a
befektető úgy véli, hogy az alapul szolgáló eszköz ára csökkenhet. Ha például egy befektetés 8% -ot hozott, ami mondjuk 800 eurót eredményez, azt jelenti, hogy 10000
eurót fektettünk be, a beruházás utáni teljes visszakapott összeg 10800 euró, vagyis a 800 euró nyereség. -3% esetén, mondjuk -300 euró, 10000 eurót befektetve, a beruházás
végösszege 9700 euró, 300 eurós veszteséget generálva. Ha a veszteség meghaladja a 100% -ot, pl. -145%, ami -14500 euró, az azt jelenti, hogy 10000 euró befektetése után
a befektető elveszíti a befektetés teljes összegét és további 4500 eurót kell fizetnie.

Példák különböző esetek alapján 5 részvény CFD eszközön 1 éves periódus alatt:
Forgatókönyv
Kedvező
Mérsékelt
Kedvezőtlen
Stresszes

AAPL.US

NVDA.US

BBVA.ES

BEI.DE

PKO.PL

929%
EUR 92,926
540%
EUR 53,975
232%
EUR 23,200
-877%
EUR -87,686

4,174%
EUR 417,430
1,708%
EUR 170,845
478%
EUR 47,832
-1,000%
EUR -99,968

556%
EUR 55,646
153%
EUR 15,317
-141%
EUR -14,145
-947%
EUR -94,656

312%
EUR 31,177
154%
EUR 15,355
24%
EUR 2,424
-570%
EUR -57,013

1,024%
EUR 102,354
416%
EUR 41,623
-5%
EUR -467
-969%
EUR -96,931

Információ az egyes befektetők megtérülésének feltételeiről vagy a befektetők által meghatározott nyereség felső határáról
A termékbefektetés megszűnése nem jár rendkívüli költségekkel. A terméknek nincs felső korlátja a nyereség szempontjából a befektető számára.

Nyilatkozat arról, hogy az egyes befektetők fogadó tagállamának adószabályai befolyásolhatják a ténylegesen kifizetett nyereséget
A befogadó tagállam adószabályai az egyes befektetők számára hatással lehetnek a ténylegesen kifizetett nyereségre.

MI TÖRTÉNIK AZ XTB FIZETÉSKÉPTELENSÉGÉNÉL?
A befektető az XTB kötelezettségeinek elmulasztásával kapcsolatos pénzügyi veszteséget szenvedhet. Az XTB fizetésképtelenségéből fakadó kötelezettség teljesítésének
elmulasztása esetén a befektetők jogosultak a követeléseik teljes megelégedésére irányuló jogorvoslatokra. A kártalanítási rendszer védelme elsősorban szakszerű befektetőket
fed le, biztosítva a befektetési társaságokra bízott korlátozott pénzeszközöket. A kártalanítási rendszer kizárólag olyan befektetők pénzeszközeit és pénzügyi
eszközeit
fedezi, amelyek a brókercég birtokában lévő vagy ahhoz kötődő befektetőkhöz tartoznak, és amelyek a befektető befektetési műveleteihez kapcsolódnak, vagy amelyeket
a nevükben végeznek, ha a brókercég képtelen kötelezettséget vállalni. Meg kell jegyezni, hogy a brókercég csődjének bejelentése után a befektetők elveszítik a számlán
elhelyezett pénzeszközök elidegenítésének lehetőségét. Csőd esetén a pénzeszközök tulajdonosai megszűnnek, és csak megfelelő összegű követelésük lehet. Ha a
pénzeszközök elvesztek, akkor a kompenzációs rendszer bevezetési eljárásait kell alkalmazni. A kompenzációs rendszer által fedezett pénzeszközök értékének 100%-ában és
a kompenzációs rendszerben szereplő összegek 100%-ában fizetendő kompenzációkat fizet, és az ezen összeget meghaladó többlet 90%-át, a kompenzációs rendszer által
fedezett pénzeszközök felső határa 22 000 EUR-t tesz ki a PLN-ben ügyfelenként. A lengyel befektetési társaságok kompenzációs rendszere felhatalmazott intézmény a
lengyel Nemzeti Értékpapír-letétkezelő (KDPW). Az egész kompenzációs rendszer felett álló intézmény és felügyelet a lengyel Pénzügyi Felügyeleti Hatóság.

MIK A KÖLTSÉGEK?
Egyszeri költségek
Spread - Brókerdíj

A vételi és az eladási ár közötti különbség a tranzakció megkötésekor. A költségek a piaci viszonyoktól függően eltérőek
lehetnek.

Jutalék

Az ügylet nyitásánál és zárásánál is fizetendő díj.

Tranzakciós díj

Ezen költség a függ a válaszott Részvény CFD eszköztől, összefüggésben áll a mögöttes eszköz piac tranzakciós díjával.

Osztalék

Az egyes CFD eszközök esetében az osztalék egyenértékének kifizetésével kapcsolatos díj.

Visszatérő költségek
Swap pont

A pozíciók finanszírozásához kapcsolódó díj, amelyet a pozíció következő napi megtartásakor terhelnek.
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A költségekről szóló grafikon csak szemléltetésre használatos. A költségek teljes leírását megtekintheti az XTB weboldalán5 található kondíciós táblákon keresztül.

Transactional fees
Equivalent of dividend
Commission
Spread
Swap Point Rates
Return on investment
5

PÉLDA

Az Ügyfél nyitott egy long, vételi pozíciót, 100 db APL.US. A tranzakció megnyitásakor az instrumentum piaci ára 155,93 / 156,08, a brókercég jutaléka pedig 0,08% (min.
8 USD). A pozíció (swap pontdíjak) egynapos költsége short és long pozíciók esetén évi -0,92043% / - 4,07957%.

Költségtípus
Spread - Brókerdíj

Névérték

Százalékos érték

(156.08-155.93) * 100 = USD 15

0.0962%-a a névértéknek

Jutalék nyitásért
Jutalék zárásért
Swap Pont long esetén

EUR 12.49
EUR 12.49
névértéknek 156.08 * 100 * (-4.07957%) =
USD -636.74 (Ügyfél költsége)

0.08%-a a névértéknek
0.08%-a a
4.07957%-a a névértéknek

MILYEN SOKÁIG TARTHATOM A POZÍCIÓMAT, VAGY KIVEHETEM
HAMARABB A BEFEKTETÉSEM?
A befektető bármikor megszüntetheti a befektetést, pozícióját. Az ilyen döntés nem kapcsolódik semmilyen rendkívüli költséghez, a szokásos tétel kerül felszámolásra, a
lezárási költségek.

Időkorlát a befektetés visszavonására
A befektető visszavonhatja a benyújtott tranzakciót, ha a termékügyletet téves áron kötötték meg, és az XTB megerősíti a hibát meghatározott számú referenciaintézmény
árainak alapján. A részletes szabályokat, beleértve a téves áron kötött ügyletből való kivonás időpontját és a hibás ár meghatározásának módját, az Általános Szerződési
Feltételekben vannak meghatározva.

Ajánlott tartási időszak
A befektető egyedileg határozza meg a időkorlátot, az XTB azonban jogosult az Ügyfél beleegyezése nélkül zárni egy nyitott pozíciót Részvény CFD terméken 365
nap elteltével a pozíció nyitási dátumától számítva, ha a tőke értéke alacsonyabb mint a tranzakció zárásáért fizetendő jutalék.

Lejárat előtti visszavonás
A befektető egyedileg határozza meg a pozíció tartását. A terméknek nincs specifikus tartási ideje és a pozíciók bezárása nem jelent rendkívüli díjakat vagy szankciókat és
nem változtatja meg a termék kockázati profilját. A pozíció lezárása a termék kereskedési időszakában lehetséges.

Az ajánlott pozíciótartási idő előtti befizetés vagy zárás
A befektető megszűntetheti pozícióit bármikor, ez nem jár a szokásosnál magasabb költségekkel.

PANASZTÉTELI ELJÁRÁS
A befektető panaszt nyújthat be az XTB-nek az XTB által kínált termékek és szolgáltatások tekintetében. Az XTB által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok
kizárólag:(1) személyesen az XTB székhelyén (2) telefonon: +36 1 700 8349, (3) elektronikus úton az Ügyfélirodát használva és (4) postai úton, az XTB székhelyének
címére elküldött dedikált űrlap használatával. A panaszok felülvizsgálatára vonatkozó részletes szabályokat az Általános Szerződési Feltételek határozzák meg. A
panaszbejelentés módjáról és elveiről szóló részletes információ a következő weboldalon olvasható a panaszkezelési útmutatóban: http://www.xtradebrokers.com/hu
Szabályozások részben.

EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK
Minden olyan kiegészítő dokumentumot, amely részletes információkat tartalmaz a termékekről, beleértve a díjakat és terméktulajdonságokra vonatkozó részletes
információkat, megtekintheti a honlapon (beleértve az aloldalakat is): http://www.xtradebrokers.com/hu .
A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. Ennél a szolgáltatónál a lakossági befektetői számlák 76%-án veszteség
keletkezik a CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését, és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.

5

A pontos Swap Pont értékeket, spreadeket és a jutalékokat és díjakat megtalálja honlapunkon.
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KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ
DOKUMENTUM
ETF CFD

CÉLKITŰZÉS
Ezen dokumentum biztosítja a kulcsfontosságú információkat a befektetési termékről. Nem marketing anyag. Az információkat törvény írja elő,

hogy segítsen megérteni az eszközök természetét, kockázatait, költségeit és potenciális nyereségét és veszteségeit, valamint hogy
összehasonlíthassa a kívánt instrumentumot más termékekkel.
Termék
Határidős szerződés
(Contract for Difference CFD) tőkeáttétet használva,
ETF-ek árán alapszik, a
továbbiakban a “termék”.

Az illetékes
felügyeletre vonatkozó
információk

A terméket szolgáltató
azonosítója és adatai
X-Trade Brokers Dom Maklerski
S.A., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Varsó,
Lengyelország, továbbiakban “XTB”.
Elérhetőségek (telefon és e- mail) a
weboldalon
találhatóak:
https://www.xtradebrokers.com/hu

Dokumentum kelte

További

Dokumentum kelte: 2017.
december 1. Utolsó
módosítás időpontja: 2019.
július 9.

Lengyel Pénzügyi
Felügyeleti Hatóság, Plac
Powstańców Warszawy 1,
00-030 Varsó,
Lengyelország.

figyelmeztetés
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MI EZ A TERMÉK?
TÍPUS
Származékos ügylet a különbség (CFD) formájában. A termék pénzügyi tőkeáttételi mechanizmust alkalmaz. The product allows the client to speculate on the increases and
decreases in the prices of ETF on international markets. Az ügyfél long pozíciót nyithat, ha úgy gondolja, hogy az alapul szolgáló eszköz ára emelkedni fog, vagy short
pozícióba léphet, ha az ügyfél úgy gondolja, hogy az alapul szolgáló eszköz ára csökkenni fog.

A TERMÉK CÉLJAI ÉS ELÉRÉSÉNEK MÓDJA
A termék célja, hogy az ügyfél a mögöttes eszköz árának változásaiból részesüljön anélkül, hogy azt birtokolná. A termékbe való bfektetés megtérülési rátája a pozíció
nyitóárától és záróárától függ. A termék tükrözi az alapul szolgáló eszközök árának változását. A termék nyeresége és kockázati profiljai szimmetrikusak. A tranzakció
megnyitásakor a terméken, a befektető letétet helyez el, de a befizetett összegnél többet veszíthet. Nincs a terméknek lejárati dátuma, viszont az Általános Szerződési
Feltételekben meghatározott esetekben az XTB jogosult a terméket egyoldalúan megszüntetni.

CÉLCSOPORT
A termék nem minden befektető számára megfelelő. A termék olyan befektetők számára készült, akik aktívan fektetnek be, és emellett tisztában vannak a befektetési
kockázatokkal. A befektetőnek meg kell ismernie magát az irányadó jogszabályokkal, részt kell vennie a rendelkezésre álló képzésekben és meg kell ismerkednie a
demonstrációs tranzakciós rendszerrel.

MIK A KOCKÁZATOK, ÉS HOGYAN KERÜLHETJÜK EL AZOKAT?
AZ ÁLTALÁNOS KOCKÁZATI INDEX
Az általános kockázati index megmutatja az adott termék kockázati szintjét más termékekhez képest. Megmutatja a termékből adódó veszteségek valószínűségét a
piaci változások mellett vagy esetleg fizetésképtelenség esetén. A termék általános kockázati indexe 7, és ez a maximális érték. A kockázati tényező azt a feltételezést
támasztja alá, hogy a befektető a spekuláció céljából rövid ideig is tarthatja a terméket. Lehetséges, hogy a befektető nem lesz képes megvalósítani a befektetést,
vagy kénytelen lesz jelentős ráfordítással közben járnia a pozíció további időpontban történő tartásához. A befektető teljes vesztesége jelentősen meghaladhatja a
nyílt pozíciók fedezeti összegét. A termék a befektető számlájának pénznemétől eltérő pénznemben is kimutatható, ezért a megtérülés további változásoknak
vethető alá, az árfolyam-ingadozásoktól függően. A korai pozíció zárás egyéb költségeket vonhat maga után (lásd: a “Milyen sokáig tarthatom befektetésemet, vagy
hamarabb kivehetem?” résznél).
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Magas kockázat

A befektetett tőkén elszenvedhető veszteség
Az ügyfél elveszítheti a teljes befektetett tőkét, amelyet a nyitott pozíció fedezeteként értelmez. Az alapul szolgáló eszköz árának jelentős változása esetén az eredeti
tartalékot meghaladó veszteség, valamint a befektetett tőkét meghaladó kötelezettségek is lehetségesek. A termék nem tartalmazza a piaci kockázatokkal szembeni.

Feltételezett forgatókönyvek és példák
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Ebben a részben bemutatjuk, hogy a befektetés mennyi nyereséget vagy veszteséget eredményezhet 1, 3 és 5 év alatt különböző forgatókönyvek szerint, feltéve, hogy 10000
eurós egyszeri (befektetési összeg) befizetést igényel. A bemutatott forgatókönyvek szemléltetik, hogy a befektetése hogyan teljesíthet és összehasonlíthatókak más
termékekkel. A bemutatott eredmények a múltbeli teljesítményeken alapuló jövőbeli lehetőségek és a befektetés értékének volatilitására vonatkozó becslések, nem pontos
mutatók. A megtérülés attól függ, hogy a piac hogyan teljesít és mennyi ideig tartja a befektetést. A stressz-forgatókönyv azt mutatja meg, hogy milyen esetekben térhet
vissza szélsőséges piaci körülmények között. A stressz-forgatókönyv azonban nem veszi figyelembe azt a helyzetet, amelyben az XTB nem fedezi már a tranzakciónkat. A
bemutatott számok magukban foglalják a termék minden díját, nem veszik figyelembe a befektető egyéni adózási helyzetét, ami szintén befolyásolhatja, hogy mennyit kap
vissza. A long pozíciók megnyitása azt jelenti, hogy a befektető úgy véli, hogy az alapul szolgáló eszköz ára növekedhet, és a short pozíció megnyitása azt jelenti, hogy a
befektető úgy véli, hogy az alapul szolgáló eszköz ára csökkenhet. Ha például egy befektetés 8% -ot hozott, ami mondjuk 800 eurót eredményez, azt jelenti, hogy 10000
eurót fektettünk be, a beruházás utáni teljes visszakapott összeg 10800 euró, vagyis a 800 euró nyereség. -3% esetén, mondjuk -300 euró, 10000 eurót befektetve, a beruházás
végösszege 9700 euró, 300 eurós veszteséget generálva. Ha a veszteség meghaladja a 100% -ot, pl. -145%, ami -14500 euró, az azt jelenti, hogy 10000 euró befektetése után
a befektető elveszíti a befektetés teljes összegét és további 4500 eurót kell fizetnie.

Példák különböző esetek alapján 5 ETF CFD eszközön 1 éves periódus alatt:

Forgatókönyv
Kedvező
Mérsékelt
Kedvezőtlen
Stresszes

VXX.US

URA.US

XIV.US

GDXJ.US

ECH.US

-538%
EUR -53,840
-751%
EUR -75,113
-864%
EUR -86,431
-1,003%
EUR -100,324

550%
EUR 55,016
14%
EUR 1,354
-334%
EUR -33,395
-995%
EUR -99,468

691%
EUR 69,061
283%
EUR 28,264
53%
EUR 5,255
-204%
EUR -20,377

129%
EUR 12,947
-89%
EUR -8,946
-219%
EUR -21,853
-404%
EUR -40,371

328%
EUR 32,782
159%
EUR 15,915
18%
EUR 1,801
-523%
EUR -52,334

Információ az egyes befektetők megtérülésének feltételeiről vagy a befektetők által meghatározott nyereség felső határáról
A termékbefektetés megszűnése nem jár rendkívüli költségekkel. A terméknek nincs felső korlátja a nyereség szempontjából a befektető számára.

Nyilatkozat arról, hogy az egyes befektetők fogadó tagállamának adószabályai befolyásolhatják a ténylegesen kifizetett nyereséget
A befogadó tagállam adószabályai az egyes befektetők számára hatással lehetnek a ténylegesen kifizetett nyereségre.

MI TÖRTÉNIK AZ XTB FIZETÉSKÉPTELENSÉGÉNÉL?
A befektető az XTB kötelezettségeinek elmulasztásával kapcsolatos pénzügyi veszteséget szenvedhet. Az XTB fizetésképtelenségéből fakadó kötelezettség teljesítésének
elmulasztása esetén a befektetők jogosultak a követeléseik teljes megelégedésére irányuló jogorvoslatokra. A kártalanítási rendszer védelme elsősorban szakszerű befektetőket
fed le, biztosítva a befektetési társaságokra bízott korlátozott pénzeszközöket. A kártalanítási rendszer kizárólag olyan befektetők pénzeszközeit és pénzügyi eszközeit
fedezi, amelyek a brókercég birtokában lévő vagy ahhoz kötődő befektetőkhöz tartoznak, és amelyek a befektető befektetési műveleteihez kapcsolódnak, vagy amelyeket
a nevükben végeznek, ha a brókercég képtelen kötelezettséget vállalni. Meg kell jegyezni, hogy a brókercég csődjének bejelentése után a befektetők elveszítik a számlán
elhelyezett pénzeszközök elidegenítésének lehetőségét. Csőd esetén a pénzeszközök tulajdonosai megszűnnek, és csak megfelelő összegű követelésük lehet. Ha a
pénzeszközök elvesztek, akkor a kompenzációs rendszer bevezetési eljárásait kell alkalmazni. A kompenzációs rendszer által fedezett pénzeszközök értékének 100%-ában és
a kompenzációs rendszerben szereplő összegek 100%-ában fizetendő kompenzációkat fizet, és az ezen összeget meghaladó többlet 90%-át, a kompenzációs rendszer által
fedezett pénzeszközök felső határa 22 000 EUR-t tesz ki a PLN-ben ügyfelenként. A lengyel befektetési társaságok kompenzációs rendszere felhatalmazott intézmény a
lengyel Nemzeti Értékpapír-letétkezelő (KDPW). Az egész kompenzációs rendszer felett álló intézmény és felügyelet a lengyel Pénzügyi Felügyeleti Hatóság.

MIK A KÖLTSÉGEK?
Egyszeri költségek
Spread - Brókerdíj

A vételi és az eladási ár közötti különbség a tranzakció megkötésekor. A költségek a piaci viszonyoktól függően eltérőek
lehetnek.

Jutalék

Az ügylet nyitásánál és zárásánál is fizetendő díj.

Osztalék

A kiválasztott ETF CFD eszközök osztalékfizetésének díja.

Visszatérő költségek
Swap pont

A pozíciók finanszírozásához kapcsolódó díj, amelyet a pozíció következő napi megtartásakor terhelnek.

19

A költségekről szóló grafikon csak szemléltetésre használatos. A költségek teljes leírását megtekintheti az XTB weboldalán6 található kondíciós táblákon keresztül..

Equivalent of dividend
Commission
Spread
Return on investment

PÉLDA6
Az Ügyfél egy long pozíciót nyit, 1000 lot GDXJ.US. A tranzakció megnyitásakor az instrumentum piaci ára 30,53 / 30,56, a bróker által a tranzakcióért felszámított jutalék
0,08% (min. 8 USD). A pozíció (swap pontok) finanszírozásának egynapos költsége -0,92043% / - 4,07957% év short és long pozíció esetén.

Költségtípus
Spread - Brókerdíj

Névérték

Százalékos érték

(30.56-30.53) * 1000 = USD 30

0.0983%-a a névértéknek

Jutalék nyitásért

USD 24.45

0.08%-a a névértéknek

Jutalék zárásért

USD 24.45
30.56 * 1000 * (-4.07957%) =
USD -1 246.72 (Ügyfél költsége)

0.08%-a a névértéknek

Swap Pont long esetén

4.07957%-a a névértéknek

MILYEN SOKÁIG TARTHATOM A POZÍCIÓMAT, VAGY KIVEHETEM
HAMARABB A BEFEKTETÉSEM?
A befektető bármikor megszüntetheti a befektetést, pozícióját. Az ilyen döntés nem kapcsolódik semmilyen rendkívüli költséghez, a szokásos tétel kerül felszámolásra, a
lezárási költségek.

Időkorlát a befektetés visszavonására
A befektető visszavonhatja a benyújtott tranzakciót, ha a termékügyletet téves áron kötötték meg, és az XTB megerősíti a hibát meghatározott számú referenciaintézmény
árainak alapján. A részletes szabályokat, beleértve a téves áron kötött ügyletből való kivonás időpontját és a hibás ár meghatározásának módját, az Általános Szerződési
Feltételekben vannak meghatározva.

Ajánlott tartási időszak
A befektető egyedileg határozza meg a időkorlátot, az XTB azonban jogosult az Ügyfél beleegyezése nélkül zárni egy nyitott pozíciót ETF CFD terméken 365 nap
elteltével a pozíció nyitási dátumától számítva, ha a tőke értéke alacsonyabb mint a tranzakció zárásáért fizetendő jutalék.

Lejárat előtti visszavonás
A befektető egyedileg határozza meg a pozíció tartását. A terméknek nincs specifikus tartási ideje és a pozíciók bezárása nem jelent rendkívüli díjakat vagy szankciókat és
nem változtatja meg a termék kockázati profilját. A pozíció lezárása a termék kereskedési időszakában lehetséges.

Az ajánlott pozíciótartási idő előtti befizetés vagy zárás
A befektető megszűntetheti pozícióit bármikor, ez nem jár a szokásosnál magasabb költségekkel.

PANASZTÉTELI ELJÁRÁS
A befektető panaszt nyújthat be az XTB-nek az XTB által kínált termékek és szolgáltatások tekintetében. Az XTB által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok
kizárólag:(1) személyesen az XTB székhelyén (2) telefonon: +36 1 700 8349, (3) elektronikus úton az Ügyfélirodát használva és (4) postai úton, az XTB székhelyének
címére elküldött dedikált űrlap használatával. A panaszok felülvizsgálatára vonatkozó részletes szabályokat az Általános Szerződési Feltételek határozzák meg. A
panaszbejelentés módjáról és elveiről szóló részletes információ a következő weboldalon olvasható a panaszkezelési útmutatóban: http://www.xtradebrokers.com/hu
Szabályozások részben.

EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK
Minden olyan kiegészítő dokumentumot, amely részletes információkat tartalmaz a termékekről, beleértve a díjakat és terméktulajdonságokra vonatkozó részletes
információkat, megtekintheti a honlapon (beleértve az aloldalakat is): http://www.xtradebrokers.com/hu .
A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. Ennél a szolgáltatónál a lakossági befektetői számlák 76%-án veszteség
keletkezik a CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését, és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.

6

A pontos Swap Pont értékeket, spreadeket és a jutalékokat és díjakat megtalálja honlapunkon.
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KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ
DOKUMENTUM
SZINTETIKUS RÉSZVÉNYEK

CÉLKITŰZÉS
Ezen dokumentum biztosítja a kulcsfontosságú információkat a befektetési termékről. Nem marketing anyag. Az információkat törvény írja elő,

hogy segítsen megérteni az eszközök természetét, kockázatait, költségeit és potenciális nyereségét és veszteségeit, valamint hogy
összehasonlíthassa a kívánt instrumentumot más termékekkel.
Termék
Határidős szerződés
(Contract for Difference CFD) tőkeáttétet használva,
ETF-ek vagy részvények
árán alapszik, a
továbbiakban a “termék”.

Az illetékes
felügyeletre vonatkozó
információk

A terméket szolgáltató
azonosítója és adatai
X-Trade Brokers Dom Maklerski
S.A., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Varsó,
Lengyelország, továbbiakban “XTB”.
Elérhetőségek (telefon és e- mail) a
weboldalon találhatóak:
https://www.xtradebrokers.com/hu
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MI EZ A TERMÉK?
TÍPUS
Származékos ügylet a különbség (CFD) formájában. A termék lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy spekuláljon a nemzetközi piacokon a részvényárak növekedésén és
csökkenésén. Az ügyfél long pozíciót nyithat, ha úgy gondolja, hogy az alapul szolgáló eszköz ára emelkedni fog, vagy short pozícióba léphet, ha az ügyfél úgy gondolja,
hogy az alapul szolgáló eszköz ára csökkenni fog.

A TERMÉK CÉLJAI ÉS ELÉRÉSÉNEK MÓDJA
A termék célja, hogy az ügyfél a mögöttes eszköz árának változásaiból részesüljön anélkül, hogy azt birtokolná. A termékbe való bfektetés megtérülési rátája a pozíció
nyitóárától és záróárától függ. A termék tükrözi az alapul szolgáló eszközök árának változását. A termék nyeresége és kockázati profiljai szimmetrikusak. A tranzakció
megnyitásakor a terméken, a befektető letétet helyez el, de a befizetett összegnél többet veszíthet. Nincs a terméknek lejárati dátuma, viszont az Általános Szerződési
Feltételekben meghatározott esetekben az XTB jogosult a terméket egyoldalúan megszüntetni.

CÉLCSOPORT
A termék nem minden befektető számára megfelelő. A termék olyan befektetők számára készült, akik aktívan fektetnek be, és emellett tisztában vannak a befektetési
kockázatokkal. A befektetőnek meg kell ismernie magát az irányadó jogszabályokkal, részt kell vennie a rendelkezésre álló képzésekben és meg kell ismerkednie a
demonstrációs tranzakciós rendszerrel.

MIK A KOCKÁZATOK, ÉS HOGYAN KERÜLHETJÜK EL AZOKAT?
AZ ÁLTALÁNOS KOCKÁZATI INDEX
Az általános kockázati index megmutatja az adott termék kockázati szintjét más termékekhez képest. Megmutatja a termékből adódó veszteségek valószínűségét a
piaci változások mellett vagy esetleg fizetésképtelenség esetén. A termék általános kockázati indexe 7, és ez a maximális érték. A kockázati tényező azt a feltételezést
támasztja alá, hogy a befektető a spekuláció céljából rövid ideig is tarthatja a terméket. Lehetséges, hogy a befektető nem lesz képes megvalósítani a befektetést,
vagy kénytelen lesz jelentős ráfordítással közben járnia a pozíció további időpontban történő tartásához. A befektető teljes vesztesége jelentősen meghaladhatja a
nyílt pozíciók fedezeti összegét. A termék a befektető számlájának pénznemétől eltérő pénznemben is kimutatható, ezért a megtérülés további változásoknak
vethető alá, az árfolyam-ingadozásoktól függően. A korai pozíció zárás egyéb költségeket vonhat maga után (lásd: a “Milyen sokáig tarthatom befektetésemet, vagy
hamarabb kivehetem?” résznél).
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A befektetett tőkén elszenvedhető veszteség
Az ügyfél elveszítheti a teljes befektetett tőkét, amelyet a nyitott pozíció fedezeteként értelmez. Az alapul szolgáló eszköz árának jelentős változása esetén az eredeti
tartalékot meghaladó veszteség, valamint a befektetett tőkét meghaladó kötelezettségek is lehetségesek. A termék nem tartalmazza a piaci kockázatokkal szembeni.
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Feltételezett forgatókönyvek és példák
Ebben a részben bemutatjuk, hogy a befektetés mennyi nyereséget vagy veszteséget eredményezhet 1, 3 és 5 év alatt különböző forgatókönyvek szerint, feltéve, hogy 10000
eurós egyszeri (befektetési összeg) befizetést igényel. A bemutatott forgatókönyvek szemléltetik, hogy a befektetése hogyan teljesíthet és összehasonlíthatókak más
termékekkel. A bemutatott eredmények a múltbeli teljesítményeken alapuló jövőbeli lehetőségek és a befektetés értékének volatilitására vonatkozó becslések, nem pontos
mutatók. A megtérülés attól függ, hogy a piac hogyan teljesít és mennyi ideig tartja a befektetést. A stressz-forgatókönyv azt mutatja meg, hogy milyen esetekben térhet
vissza szélsőséges piaci körülmények között. A stressz-forgatókönyv azonban nem veszi figyelembe azt a helyzetet, amelyben az XTB nem fedezi már a tranzakciónkat. A
bemutatott számok magukban foglalják a termék minden díját, nem veszik figyelembe a befektető egyéni adózási helyzetét, ami szintén befolyásolhatja, hogy mennyit kap
vissza. A long pozíciók megnyitása azt jelenti, hogy a befektető úgy véli, hogy az alapul szolgáló eszköz ára növekedhet, és a short pozíció megnyitása azt jelenti, hogy a
befektető úgy véli, hogy az alapul szolgáló eszköz ára csökkenhet. Ha például egy befektetés 8% -ot hozott, ami mondjuk 800 eurót eredményez, azt jelenti, hogy 10000
eurót fektettünk be, a beruházás utáni teljes visszakapott összeg 10800 euró, vagyis a 800 euró nyereség. -3% esetén, mondjuk -300 euró, 10000 eurót befektetve, a beruházás
végösszege 9700 euró, 300 eurós veszteséget generálva. Ha a veszteség meghaladja a 100% -ot, pl. -145%, ami -14500 euró, az azt jelenti, hogy 10000 euró befektetése után
a befektető elveszíti a befektetés teljes összegét és további 4500 eurót kell fizetnie.

Példák különböző esetek alapján 5 szintetikus részvény eszközön 1 éves periódus alatt:
Forgatókönyv
Kedvező
Mérsékelt
Kedvezőtlen
Stresszes

AAPL.US

BBVA.ES

KRU.PL

IAG.ES

BEI.DE

93%
EUR 9,330
54%
EUR 5,435
24%
EUR 2,358
-87%
EUR -8,731

56%
EUR 5,594
16%
EUR 1,561
-14%
EUR -1,386
-94%
EUR -9,439

97%
EUR 9,712
34%
EUR 3,449
-8%
EUR -838
-97%
EUR -9,661

79%
EUR 7,939
27%
EUR 2,669
-10%
EUR -1,045
-95%
EUR -9,541

47%
EUR 4,718
23%
EUR 2,346
4%
EUR 407
-85%
EUR -8,504

Információ az egyes befektetők megtérülésének feltételeiről vagy a befektetők által meghatározott nyereség felső határáról
A termékbefektetés megszűnése nem jár rendkívüli költségekkel. A terméknek nincs felső korlátja a nyereség szempontjából a befektető számára.

Nyilatkozat arról, hogy az egyes befektetők fogadó tagállamának adószabályai befolyásolhatják a ténylegesen kifizetett nyereséget
A befogadó tagállam adószabályai az egyes befektetők számára hatással lehetnek a ténylegesen kifizetett nyereségre.

MI TÖRTÉNIK AZ XTB FIZETÉSKÉPTELENSÉGÉNÉL?
A befektető az XTB kötelezettségeinek elmulasztásával kapcsolatos pénzügyi veszteséget szenvedhet. Az XTB fizetésképtelenségéből fakadó kötelezettség teljesítésének
elmulasztása esetén a befektetők jogosultak a követeléseik teljes megelégedésére irányuló jogorvoslatokra. A kártalanítási rendszer védelme elsősorban szakszerű befektetőket
eszközeit
fed le, biztosítva a befektetési társaságokra bízott korlátozott pénzeszközöket. A kártalanítási rendszer kizárólag olyan befektetők pénzeszközeit és pénzügyi
fedezi, amelyek a brókercég birtokában lévő vagy ahhoz kötődő befektetőkhöz tartoznak, és amelyek a befektető befektetési műveleteihez kapcsolódnak, vagy amelyeket
a nevükben végeznek, ha a brókercég képtelen kötelezettséget vállalni. Meg kell jegyezni, hogy a brókercég csődjének bejelentése után a befektetők elveszítik a számlán
elhelyezett pénzeszközök elidegenítésének lehetőségét. Csőd esetén a pénzeszközök tulajdonosai megszűnnek, és csak megfelelő összegű követelésük lehet. Ha a
pénzeszközök elvesztek, akkor a kompenzációs rendszer bevezetési eljárásait kell alkalmazni. A kompenzációs rendszer által fedezett pénzeszközök értékének 100%-ában és
a kompenzációs rendszerben szereplő összegek 100%-ában fizetendő kompenzációkat fizet, és az ezen összeget meghaladó többlet 90%-át, a kompenzációs rendszer által
fedezett pénzeszközök felső határa 22 000 EUR-t tesz ki a PLN-ben ügyfelenként. A lengyel befektetési társaságok kompenzációs rendszere felhatalmazott intézmény a
lengyel Nemzeti Értékpapír-letétkezelő (KDPW). Az egész kompenzációs rendszer felett álló intézmény és felügyelet a lengyel Pénzügyi Felügyeleti Hatóság.

MIK A KÖLTSÉGEK?

Jutalék

Az ügylet nyitásánál és zárásánál is fizetendő díj.

Tranzakciós díj

A kiválasztott szintetikus részvények tranzakciójának megkötéséhez kapcsolódó díj, amely az alapul szolgáló piac
tranzakciós díjaival függ össze.

Osztalék

A kiválasztott szintetikus részvényre vonatkozó osztalék értékének kifizetésével kapcsolatos díj.

Devizakonverziós költség

A válszott termék devizanemének jegyzése és a számlánk devizanemének átváltási díja

Átváltási díj

A kiválasztott szabályozott piacokra jellemző díj.

Visszatérő költségek
Nincs költség.
A költségekről szóló grafikon csak szemléltetésre használatos. A költségek teljes leírását megtekintheti az XTB weboldalán7 található kondíciós táblákon keresztül.

22

PÉLDA7
Az Ügyfél long, vételi pozíciót nyit meg, amelynek tétele a következőképpen címkézett szintetikus részvény: AAPL.US (100 lot). A tranzakció megnyitásakor az instrumentum
piaci ára 155,93 / 156,08, a brókercégre jutó jutalék pedig 0,10% (min. 8 USD). Az amerikai piacok állománya a tranzakció lezárásakor a tranzakció értékének 0,00218% -át
kitevő tranzakciós díjjal (Sec Fee) kerül felszámításra. Az AAPL.US szintetikus részvények dollárban denomináltak. Abban az esetben, ha az Ügyfél más pénznemben
tartja a számlát, a részvényvásárlás értékének a számla devizájához való átváltásának mértéke 0,25% -os különbözetgel jár. Ennek a példának az esetében az EURUSD
árfolyamszint 1,22, ami azt jelenti, hogy a számla devizájához való átváltáshoz használt effektív árfolyam 1,22 * (1-0,0025) = 1,21695 lesz.

Költségtípus

Névérték

Százalékos érték

Spread - Brókerdíj

(156.08-155.93) * 100 = USD 15

0.0962%-a a névértéknek

Jutalék nyitásért

USD 15.59

0.10%-a a névértéknek

Jutalék zárásért

USD 15.59
USD 156.08 * 100 * 0.00218% = USD 0.34

0.10%-a a névértéknek
0.0022%-a a névértéknek

Tranzakciós díj pozíció zárásakor (Sec Fee)
Devizakonverziós költség abban az esetben, ha a
megvásárolt eszközök értékét a számla pénznemére kell

156.08 * 100/1.22 – 156.08 * 100/1,21695 =
EUR -32.06 (Ügyfél költsége)

0.25%-a a névértéknek

konvertálni

MILYEN SOKÁIG TARTHATOM A POZÍCIÓMAT, VAGY KIVEHETEM
HAMARABB A BEFEKTETÉSEM?
A befektető bármikor megszüntetheti a befektetést, pozícióját. Az ilyen döntés nem kapcsolódik semmilyen rendkívüli költséghez, a szokásos tétel kerül felszámolásra, a
lezárási költségek.

Időkorlát a befektetés visszavonására
A befektető visszavonhatja a benyújtott tranzakciót, ha a termékügyletet téves áron kötötték meg, és az XTB megerősíti a hibát meghatározott számú referenciaintézmény
árainak alapján. A részletes szabályokat, beleértve a téves áron kötött ügyletből való kivonás időpontját és a hibás ár meghatározásának módját, az Általános Szerződési
Feltételekben vannak meghatározva.

Ajánlott tartási időszak
A befektető egyedileg határozza meg a időkorlátot. Az XTB azonban jogosult az ÁSZF-ben meghatározott feltételeknek megfelelően módosítani a befektető által meghatározott
termékek megőrzési idejét. A nyitott short Szintetikus Részvény pozíció az Ügyfél beleegyezése nélkül zárható, ha egy adott nyitott pozícióból eredő veszteség egyenlő
és / vagy meghaladja az adott nyitott pozícióhoz gyűjtött szintetikus készletek névértékének egyenértékét. Továbbá, a Szintetikus Részvény nyitott pozíciója az Ügyfél
hozzájárulása nélkül zárható, ha a Részvény vagy egyenleg értéke negatív, és nincs más nyitott pozíció az Ügyfél Kereskedési Számláján.

Lejárat előtti visszavonás
A befektető egyedileg határozza meg a pozíció tartását. A terméknek nincs specifikus tartási ideje és a pozíciók bezárása nem jelent rendkívüli díjakat vagy szankciókat és
nem változtatja meg a termék kockázati profilját. A pozíció lezárása a termék kereskedési időszakában lehetséges.

Az ajánlott pozíciótartási idő előtti befizetés vagy zárás
A befektető megszűntetheti pozícióit bármikor, ez nem jár a szokásosnál magasabb költségekkel.

PANASZTÉTELI ELJÁRÁS
A befektető panaszt nyújthat be az XTB-nek az XTB által kínált termékek és szolgáltatások tekintetében. Az XTB által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok
kizárólag: (1) személyesen az XTB székhelyén (2) telefonon: +36 1 700 8349, (3) elektronikus úton az Ügyfélirodát használva és (4) postai úton, az XTB székhelyének
címére elküldött dedikált űrlap használatával. A panaszok felülvizsgálatára vonatkozó részletes szabályokat az Általános Szerződési Feltételek határozzák meg. A
panaszbejelentés módjáról és elveiről szóló részletes információ a következő weboldalon olvasható a panaszkezelési útmutatóban: http://www.xtradebrokers.com/hu/wpcontent/uploads/2018/10/Erdekellentet_PLHU.pdf.

EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK
Minden olyan kiegészítő dokumentumot, amely részletes információkat tartalmaz a termékekről, beleértve a díjakat és terméktulajdonságokra vonatkozó részletes
információkat, megtekintheti a honlapon (beleértve az aloldalakat is): http://www.xtradebrokers.com/hu .
A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. Ennél a szolgáltatónál a lakossági befektetői számlák 76%-án veszteség
keletkezik a CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését, és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.

7

A pontos Swap Pont értékeket, spreadeket és a jutalékokat és díjakat megtalálja honlapunkon.
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Tőzsdén Kereskedhető Alapok
ETF
A tőzsdén kereskedhető alapok (Exchange Traded Funds - "ETF") olyan nyílt végű
befektetési alapok, amelyek a legtöbb esetben a részvények vagy kötvények indexét
reprodukálják, és ETF alapokként ismertek, ami azt jelenti, hogy szabadon forgalomba lehet
hozni az EU-ban.
Az Európai Unió szabályzataival összhangban az ETF Kibocsátói kötelesek kulcsfontosságú befektetői információkat ("KID")
kibocsátani minden ETF-alap számára. A KID összefoglaló információkat nyújt az ETF-ről annak érdekében, hogy segítse a
befektetőket az ETF-be történő befektetésről. Az irányelv előírja, hogy a KID-et a beruházás előtt az érintett ETF-fel
rendelkezésre bocsátják a befektetők számára. Az alábbiakban felsoroljuk az ETF-hez kapcsolódó ETF-szolgáltatók listáját,
amelyek az XTB-n keresztül érhetők el, valamint a weboldalakra mutató linkeket, hogy segítsenek a befektetőknek a megfelelő
KID kiválasztásában. Az XTB nem ETF-kibocsátó, ezért nem hoz létre KID-t ezekre a termékekre.
A befektetőknek figyelembe kell venni, hogy az ETF-termékek nem tartoznak a tőke védelme vagy garanciája alá, ezért a
befektetők nem fektethetnek be ilyen termékeket, csak akkor, ha a befektetett tőke teljes összegéig vállalják a veszteségeket. Az
ETF-alapok értéke csökkenhet, és emelkedhet, és a múltbeli eredmények nem megbízható mutatók a jövőbeli eredményekre. Az
ETF-be történő befektetések kockázatot jelentenek. Annak érdekében, hogy jobban tájékozódjon a kapcsolódó kockázatokról,
ismerkedjen meg az egyes szolgáltatók és egyéb információs KID dokumentumok kockázatával kapcsolatos releváns
információival.
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Az alábbi táblázat az ETF kibocsátóinak weboldalaira mutató linkeket tartalmaz, ahol közzéteszik az
ETF-eszközök befektetéseire vonatkozó szükséges információkat.
Szimbólum
elnevezése

Leírás

Weboldal

1

AASI.FR

Amundi Msci EM Asia UCITS ETF (Acc EUR)

KID

2

AGED.UK

iShares Ageing Population UCITS ETF (Acc USD)

KID

3

AGGG.UK

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

KID

4

AGGH.UK

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

KID

5

AGGU.UK

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
(Acc USD )

KID

6

AIGI.UK

ETFS Industrial Metals (Acc USD)

KID

7

AMEM.DE

Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR

KID

8

ASI.FR

Lyxor China Enterprise Hscei UCITS ETF EUR

KID

9

BATT.NL

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

KID

10

BETAM40T.PL

Beta ETF mWIG40TR Portfolio Closed-End
Investment Fund (Acc PLN )

KID

11

BETAW20T.PL

Beta ETF WIG20TR Portfolio Closed-End
Investment Fund

KID

12

BNK.FR

Lyxor Stoxx European 600 Banks ETF EUR

KID

13

BNKE.FR

Lyxor Euro Stoxx Banks (DR) UCITS ETF EUR

KID

14

BX4.FR

Lyxor CAC 40 Daily Double Short UCITS ETF EUR

KID

15

BXX.FR

Lyxor Euro Stoxx 50 Daily 2X Inverse UCITS ETF
EUR

KID

16

C40.FR

Amundi ETF CAC 40 UCITS ETF EUR

KID

17

C50.FR

Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR

KID

18

CAC.FR

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF EUR

KID

19

CBU0.UK

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD
(Acc USD)

KID

20

CCAU.UK

iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc USD)

KID

Sorszám

21

CEMS.DE

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS
ETF (Acc EUR)

KID

22

CNDX.UK

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc

KID

23

CORP.UK

iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist USD)

KID

24

CSPX.UK

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD

KID

25

DAXEX.DE

iShares Core DAX UCITS ETF EUR

KID

26

DBPG.DE

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS
ETF (Acc EUR)

KID

27

DGTL.UK

iShares Digitalisation UCITS ETF (Acc USD)

KID

28

DSB.FR

Lyxor Bund Daily -2x Inverse UCITS ETF (Acc
EUR)

KID

29

DSD.FR

Lyxor Daily Shortdax X2 UCITS ETF EUR

KID

30

DSP5.FR

Lyxor S&P 500 Daily -2x Inverse UCITS ETF (Acc
EUR)

KID

31

DTLA.UK

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Acc
USD)

KID

32

DXS3.DE

Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF
(Acc EUR)

KID

33

EGLN.UK

iShares Physical Gold ETC EUR

KID

34

EIMI.UK

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc

KID

35

EIMU.UK

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Dist

KID

36

EMIM.UK

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS
ETF GBP

KID

37

EMMV.UK

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS
ETF

KID

38

ESD.FR

Bnp Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD

KID

39

ETDD.FR

Bnp Paribas Easy Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR

KID

40

EUN0.DE

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility
UCITS ETF (Acc EUR)

KID

41

EUN2.DE

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dist

KID

42

EUN5.DE

iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR Dist

KID

43

EUNA.DE

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
(Acc EUR)

KID

44

EUNH.DE

iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF EUR Dist

KID

45

EUNL.DE

iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Acc

KID

46

EUNW.DE

iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF
EUR Dist

KID

47

FLOA.UK

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (Acc
USD )

KID

48

FLOT.UK

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist
USD)

KID

49

GDXJ.UK

VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF

KID

50

GRE.FR

Lyxor FTSE Athex Large Cap UCITS ETF (Dist
EUR)

KID

51

GY3L.DE

ETFS 3x Daily Long DAX 30 (Acc EUR)

KID

52

GY3S.DE

ETFS 3x Daily Short DAX 30 (Acc EUR)

KID

53

HEAL.UK

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (Acc
USD)

KID

54

HMAD.UK

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS
ETF (Acc USD)

KID

55

HRUD.UK

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF $ (Dist
USD)

KID

56

HSI.FR

Lyxor Hong Kong HSI UCITS ETF (Dist EUR)

KID

57

IAPD.NL

iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (Dist
EUR)

KID

58

IAUP.UK

iShares Gold Producers UCITS ETF (Acc USD)

KID

59

IBCD.DE

iShares USD Corp Bond UCITS ETF EUR Dist

KID

60

IBCK.DE

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS
ETF (Acc EUR)

KID

61

IBCX.NL

iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF
(Dist EUR)

KID

62

IBCZ.DE

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF
(Acc EUR)

KID

63

IBEXA.ES

Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS
ETF EUR

KID

64

IBTA.UK

iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc
USD )

KID

65

IBTE.UK

iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc
EUR )

KID

66

IBZL.NL

iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD Dist (Dist
EUR)

KID

67

ICOM.UK

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
(Acc USD)

KID

68

IDTL.UK

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist
USD)

KID

69

IDTM.UK

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD
Dist

KID

70

IDTP.UK

iShares USD TIPS UCITS ETF (Acc USD )

KID

71

IDUS.UK

iShares S&P 500 UCITS ETF USD Dist

KID

72

IDWP.UK

iShares Developed Markets Property Yield UCITS
ETF USD Dist

KID

73

IEAC.UK

iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR

KID

74

IEDY.UK

iShares EM Dividend UCITS ETF (Dist USD)

KID

75

IEMB.UK

iShares J.P. Morgan USD EM Bonds ETF USD

KID

76

IEML.UK

iShares JP Morgan Emergin Markets Local Govt
Bond UCITS ETF USD

KID

77

IEVL.UK

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS
ETF (Acc EUR)

KID

78

IGLN.UK

iShares Physical Gold ETC USD

KID

79

IGLT.UK

iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP Dist

KID

80

IHYG.UK

iShares Eur High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR

KID

81

IHZU.UK

iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF
USD

KID

82

IJPD.UK

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF USD

KID

83

IMAE.NL

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (Acc EUR)

KID

84

INR.FR

Lyxor MSCI India UCITS ETF EUR

KID

85

IOGP.UK

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS
ETF (Acc USD)

KID

86

IPDM.UK

iShares Physical Palladium ETC (Acc USD)

KID

87

IPLT.UK

iShares Physical Platinum ETC (Acc USD)

KID

88

IPOL.UK

iShares MSCI Poland UCITS ETF (Acc USD)

KID

89

IPRE.DE

iShares European Property Yield UCITS ETF (Acc
EUR )

KID

90

IPRP.NL

iShares European Property Yield UCITS ETF (Dist
EUR)

KID

91

IPRV.UK

iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP

KID

92

IQQ0.DE

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility
UCITS ETF (Acc EUR)

KID

93

IQQ6.DE

iShares Developed Markets Property Yield UCITS
ETF EUR Dist

KID

94

IQQH.DE

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (Dist EUR)

KID

95

IS31.DE

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS
ETF

KID

96

IS3N.DE

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF EUR Dist

KID

97

IS3R.DE

iShares Edge MSCI World Momentum Factor
UCITS ETF (Acc EUR)

KID

98

IS3S.DE

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
(Acc EUR

KID

99

ISAC.UK

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc USD)

KID

100

ISAG.UK

iShares Agribusiness UCITS ETF (Acc USD)

KID

101

ISDE.UK

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF (Dist USD)

KID

102

ISF.UK

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP

KID

103

ISLN.UK

iShares Physical Silver ETC (Acc USD)

KID

104

ITKY.NL

iShares MSCI Turkey UCITS ETF (Dist EUR)

KID

105

IUAA.UK

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc USD)

KID

106

IUAG.UK

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist USD)

KID

107

IUCD.UK

iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector
UCITS ETF (Acc USD)

KID

108

IUES.UK

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc
USD)

KID

109

IUFS.UK

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD

KID

110

IUHC.UK

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF
(Acc USD)

KID

111

IUIT.UK

iShares S&P 500 Information Technology Sector
UCITS ETF (Acc USD)

KID

112

IUKD.UK

iShares UK Dividend UCITS ETF GBP

KID

113

IUKP.UK

iShares UK Property UCITS ETF GBP

KID

114

IUS7.DE

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF
EUR Dist

KID

115

IUSA.DE

iShares S&P 500 UCITS ETF EUR Dist

KID

116

IUSA.UK

iShares S&P 500 UCITS ETF GBP

KID

117

IUSE.UK

iShares S&P 500 Eur Hedged UCITS ETF EUR

KID

118

IUSM.DE

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF
EUR Dist

KID

119

IUSN.DE

Ishares III PLC - Ishares Msci World Small Cap
UCITS

KID

120

IUUS.UK

iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (Acc
USD)

KID

121

IWDA.UK

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

KID

122

IWDP.UK

iShares Developed Markets Property Yield UCITS
ETF GBP

KID

123

IWMO.UK

iShares Edge MSCI World Momentum Factor
UCITS ETF (Acc USD)

KID

124

IWQU.UK

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS
ETF

KID

125

IWRD.UK

iShares MSCI World UCITS ETF UCITS ETF GBP

KID

126

IWVL.UK

iShares Edge MSCI World Value UCITS ETF USD

KID

127

JPEA.UK

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF
USD Acc

KID

128

JPEE.UK

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF
EUR Acc

KID

129

LEM.FR

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR

KID

130

LQDA.UK

iShares USD Corp Bond UCITS ETF USD Dist

KID

131

LQDE.UK

iShares USD Corp Bond UCITS ETF USD

KID

132

LQQ.FR

Lyxor Nasdaq-100 Daily Leverage UCITS ETF EUR

KID

133

LTAM.NL

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist
EUR)

KID

134

LTM.FR

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF (Acc
EUR)

KID

135

LVC.FR

Lyxor CAC 40 Daily 2X Leveraged UCITS ETF EUR

KID

136

LVO.NL

Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS
ETF (Acc EUR)

KID

137

LYPG.DE

Lyxor MSCI World Information Technology TR
UCITS ETF (Acc EUR)

KID

138

LYXIB.ES

Lyxor IBEX35 (DR) UCITS ETF EUR

KID

139

MAL.FR

Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF (Acc EUR)

KID

140

MDAXEX.DE

iShares MDAX UCITS ETF DE (Acc EUR)

KID

141

MIDD.UK

iShares FTSE 250 UCITS ETF GBP

KID

142

MSE.FR

Lyxor Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR

KID

143

MTD.FR

Lyxor EuroMTS 7-10Y Investment Grade DR
UCITS ETF (Acc EUR)ETF (Acc EUR)

KID

144

NGAS.UK

ETFS Natural Gas (Acc USD)

KID

145

QDIV.UK

iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF
(Dist USD)

KID

146

QDVE.DE

iShares S&P 500 Information Technology Sector
UCITS ETF (Acc EUR)

KID

147

QDVI.DE

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF
(Acc EUR)

KID

148

R2US.UK

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc
USD)

KID

149

RBOT.UK

iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD

KID

150

RUS.FR

Lyxor Russia Dow Jones Russia UCITS ETF EUR

KID

151

RUSV.UK

Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF (Acc USD)

KID

152

SDIA.UK

iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF
(Acc USD )

KID

153

SJPA.UK

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF GBP

KID

154

SMC.FR

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF (Acc
EUR )

KID

155

SPY5.UK

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD

KID

156

STZ.FR

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF EUR

KID

157

SUSM.UK

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (Acc USD)

KID

158

SUSW.UK

iShares MSCI World SRI UCITS ETF (Acc EUR )

KID

159

SX3PEX.DE

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage
UCITS ETF DE (Dist EUR)

KID

160

SX5EEX.DE

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF DE (Dist
EUR)

KID

161

SX6PEX.DE

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF DE
(Dist EUR)

KID

162

SX8PEX.DE

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF
DE (Acc EUR)

KID

163

SXAPEX.DE

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts
UCITS ETF DE (Dist EUR)

KID

164

SXDPEX.DE

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS
ETF DE (Dist EUR)

KID

165

SXEPEX.DE

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF
DE (Dist EUR)

KID

166

SXIPEX.DE

Ishares III PLC - Ishares Msci World Small Cap
UCITS

KID

167

SXKPEX.DE

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications
UCITS ETF DE (Dist EUR)

KID

168

SXPPEX.DE

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS
ETF DE (Dist EUR)

KID

169

SXR0.DE

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility
UCITS ETF

KID

170

SXR8.DE

iShares Core S&P 500 UCITS ETF EUR Acc

KID

171

SXRT.DE

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

KID

172

SXRV.DE

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF EUR Acc

KID

173

TASE.UK

iShares TA-35 Israel UCITS ETF (Acc USD)

KID

174

TDXPEX.DE

iShares Tecdax UCITS ETF DE UCITS ETF EUR

KID

175

UDVD.UK

SPDR S&P Us Dividend Aristocras UCITS ETF USD

KID

176

UST.FR

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF (Acc EUR)

KID

177

VHYD.UK

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield
UCITS ETF (Dist USD)

KID

178

VVAL.NL

Vanguard Global Value Factor UCITS ETF (Acc
EUR )

KID

179

VWCE.DE

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Acc EUR )

KID

180

VWRD.UK

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist USD)

KID

181

WIAU.UK

iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS
ETF (Acc USD)

KID

182

WING.UK

iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS
ETF (Dist USD)

KID

183

WQDV.UK

iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF
(Dist USD)

KID

184

WSML.UK

IShares III PLC - Ishares Msci World Small Cap
UCITS ETF

KID

185

XBAK.DE

Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF

KID

186

XBAS.DE

Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF (Acc EUR)

KID

187

XCS6.DE

Xtrackers MSCI China UCITS ETF (Acc EUR)

KID

188

XDAX.DE

Xtrackers Dax UCITS ETF EUR

KID

189

XFVT.DE

Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF (Acc
EUR)

KID

190

XRMU.UK

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF (Acc USD)

KID

191

XSMI.DE

Xtrackers Switzerland UCITS ETF (Dist EUR)

KID

192

ZPRR.DE

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc
EUR )

KID

