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Figyelem
A különbségre vonatkozó szerződés (CFD) összetett pénzügyi
termék, és nehéz lehet megérteni. Lehet, hogy ez a termék
nem minden befektető számára megfelelő. Kérjük, győződjön
meg arról, hogy teljes mértékben megérti a kapcsolódó
kockázatokat

Mi ez a termék?
Típus
A származékos ügylet a különbözetre vonatkozó szerződés (CFD) formájában. A termék pénzügyi tőkeáttételi
mechanizmust használ. A termék lehetővé teszi az ügyfélnek spekulálnia kell a részvényárak növekedésével és
csökkenésével a nemzetközi piacokon. Az ügyfél hosszú ideig nyithatpozíció, ha úgy gondolja, hogy a mögöttes
eszköz ára növekszik, vagy rövid pozíció, ha az ügyfél úgy véli, hogy aa mögöttes eszköz csökken.
Célja
A termék célja, hogy lehetővé tegye az ügyfél számára az alapul szolgáló eszköz árának változásából származó
előnyöket
birtokló. A termékbefektetés megtérülésének mértéke a pozíció nyitó árától és záró árától függ. A termék
tükrözi az alapul szolgáló eszközök árváltozásait. Ennek a terméknek a profit- és kockázati profiljai szimmetrikusak.
A termékkel történő tranzakció megnyitásakor a befektető befizetést készít, de a befizetett összegnél többet
veszíthet. Nincs termék
időpont lejárata. A Szolgáltatási feltételekben meghatározott esetekben az XTB jogosult a terméket egyoldalúan
felmondni.
Célcsoport
A termék nem megfelelő minden befektető számára. A terméket egyéni befektetőknek szánják, akik aktívan
fektetnek be, és
egyidejűleg tisztában van a befektetési kockázattal. A befektetőnek meg kell ismerkednie a vonatkozó
törvényekkel, részt kell vennie abban
rendelkezésre álló képzések, és ismerkedjen meg a demonstrációs tranzakciós rendszerrel.

Mik a kozkázatok, és hogyan érhetek el hozamot?
Az általános kockázati index útmutatást ad e termék kockázati szintjére vonatkozóan, összehasonlítva más
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termékekkel. Ez megmutatja a
annak valószínűsége, hogy a termék pénzbeli veszteségei piaci változások miatt, vagy amiatt, hogy a Társaság
nem képes fizetni
pénzt ki. A termék általános kockázati indexe 7, amely a kockázati index maximális értéke. Ez a kockázati tényező
magában foglalja a
Feltételezés, hogy egy befektető spekulációs célokra akár rövid ideig is megtarthatja a terméket. Lehetséges, hogy
a
a befektető nem lesz képes megvalósítani a befektetést, vagy arra kényszerül, hogy jelentős kiegészítő költségeket
viseljen a befektetés egy év alatt történő megvalósítása érdekében
korábbi dátum. A befektető teljes vesztesége jelentősen meghaladhatja az eredetileg befektetett összeget. A
termék megnevezhető a
a befektető lakóhelye szerinti ország valutájától eltérő pénznem, ezért a hozam további változtatások tárgyát
képezheti,
az árfolyam-ingadozásoktól függően.
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Alacsony kockázat
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Magas kockázat

A befektető elveszítheti a teljes befektetési tőkét, amelyet a nyitott termék tételének különbözetének tekintünk.
Jelentős
- a mögöttes eszköz árának megváltozása, a kezdeti fedezetet meghaladó veszteség, valamint az értékpapírt
meghaladó kötelezettségek;
befektetett tőke lehetséges. A termék nem tartalmazza a tőkevédelmet a piaci kockázat ellen.

Helyzetfejlesztési forgatókönyv és tett feltételezések
Ebben a részben bemutatjuk, hogy milyen különféle profitot vagy veszteséget generálhat a beruházás 1, 3 és 5
éven belül
forgatókönyvek, feltételezve, hogy egy pozíció megnyitására 10 000 EUR (a beruházás összege) egyszeri fedezetét
igénylik. Bemutatott forgatókönyvek
szemlélteti, hogyan teljesítheti beruházása, és összehasonlíthatók más termékek forgatókönyveivel. A bemutatott
eredmények:
a jövőbeli teljesítmény becslése a múltbeli bizonyítékok és a beruházás értékének volatilitása alapján, és ezek nem
a
pontos mutató. A hozam attól függ, hogy a piac teljesít, és mennyi ideig tartja meg a befektetést. Stressz
forgatókönyv mutatja
mit kaphat vissza szélsőséges piaci körülmények között. A stressz forgatókönyv azonban nem veszi figyelembe a
helyzetet,
amelyet az XTB nem képes kifizetni. A bemutatott számok magában foglalják a termék összes díját, nem veszik
figyelembe az árát
a befektető egyedi adózási helyzete, amely befolyásolhatja a visszatérítés mértékét is. Hosszú pozíciók megnyitása
azt jelenti, hogy
A befektető úgy véli, hogy a mögöttes eszköz ára növekedni fog, és egy rövid pozíció megnyitása azt jelenti, hogy
a befektetõ ezt hiszi
a mögöttes eszköz ára esni fog. Például, ha egy befektetés 8% -ának és 800 EUR-nak felel meg, ez azt jelenti,
hogy:
befektetett 10 000 eurót, a beruházás végső értéke 10 800 eurót tesz ki, azaz 800 euró nyereséget. Viszont amikor
jön
-3% -ra és -300 EUR-ra, 10 000 EUR befektetés után a beruházás végső értéke 9700 EUR lesz, veszteséget okozva
300 EUR-val egyenlő. Ha a veszteség meghaladja a 100% -ot, pl. -145% és -14 500 EUR, ez azt jelenti, hogy a
befektető 10 000 EUR befektetése után
el fogja veszíteni a beruházás teljes összegét, és további 4500 eurót kell fizetnie. Minden szerződés eredményeire
vonatkozó forgatókönyvek
a különbséghez (CFD), alapul véve, megtalálható ezen a linken: [LINK].
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Példák forgatókönyvekre 5 CFD instrumentum esetében, kriptovaluták alapján hosszú pozíciókban egy év alatt:

Forgatókönyv
Kedvező
Mérsékelt
Kedvezőtlen
Stressz

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 megtérülési feltételeiről vagy a befektetők számára meghatározott nyereség felső
határáról
A termékbefektetés megszüntetése nem jár rendkívüli költségekkel. A terméknek nincs felső szögletes zárójele a
profit szempontjából.
Nyilatkozat arról, hogy az egyedi befektető fogadó tagállamának adószabályai befolyásolhatják a ténylegesen
kifizetett nyereséget
Az egyes befektetők fogadó tagállamának adószabályai befolyásolhatják a ténylegesen kifizetett nyereséget.

Mi történik, ha a vállalat nem tudja kifizetni?
A befektető pénzügyi veszteséget szenvedhet a Társaság kötelezettségszegésének elmulasztása miatt. A társaság
fizetésképtelensége esetén a befektetők jogosultak kompenzációt igényelni a Befektetők Kompenzációs Alapjától
(ICF), amely fedezhető befektetéseket fedezhet, legfeljebb 20 000 eurót személyenként, vállalkozásonként. A
Társaság tagja a Befektetők Kompenzációs Alapjának, és további információ itt található. A Társaság tisztázza,
hogy a lakossági ügyfelek alapjait elkülönítjük a társaság saját forrásaitól, szabályozási követelményeinkkel
összhangban.

Milyen költségek vannak?
Egyszeri költségek
Spread

Az ajánlat és a vételi ár közötti különbség az ügylet megkötésének időpontjában. A költség a piaci körülményektől
függően eltérő lehet.

Jutalékok

A tranzakció megnyitásakor és lezárásakor felszámítandó díj.

Az
osztalék
egyenértékű

A kiválasztott CFD-eszközök osztalékának megfelelő összeg kifizetésével járó díj.

Ismétlődő költségek
Swap pont
kamatlábak

A pozíció finanszírozásával kapcsolatos díj, amelyet egy pozíció megőrzésének napján számítanak fel egy másik
napra.

Az ábra bemutatja a költségek hatását a befektetés
megtérülésére gyakorolt kumulatív hatásra. Az ábra csak
hivatkozási célokat szolgál, az adott pénzügyi eszközhöz
megfelelő költségeket az XTB webhelyének megfelelő
táblázata írja le, a pontos értékeket pedig a költségtáblákban
mutatják be.

Equivalent of dividend
Commission
Spread
Return on investment
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PÉLDA
Az Ügyfél hosszú pozíciót nyit, 1000 tétel címlettel a GDXJ.US. Az ügylet megnyitásakor az instrumentum piaci ára 30,53 / 30,56, és a
bróker által a tranzakcióért felszámított jutalék 0,08% (min. 8 USD). A pozíció finanszírozásának egy napos költsége (swappontkamatlábak) -0,92043% / - 4,07957% évente, a rövid és a hosszú pozíciók esetében.

Költség típusa
Spread
Bizottság álláspont megnyitására
Bizottság álláspont lezárására
Swap pont árfolyamok hosszú pozícióhoz

Nominal érték
(30.56-30.53) * 1000 = USD 30
USD 24.45
USD 24.45
30.56 * 1000 * (-4.07957%) =
USD -1 246.72 (Client’s cost)

százalék
0.0983% nominal érték
0.08% nominal érték
0.08% nominal érték
4.07957% nominal érték

Meddig kell tartani a terméket, és korábban ki tudom venni a pénzt?
A befektető bármikor felmondhatja a termékbe történő befektetést. Az ilyen döntés nem vonatkozik semmilyen rendkívüli költségre,
kivéve a szokásos tétel bezárási költségeket
A szerződéstől való elállási határidő
A befektető visszaléphet a termékügyletből, ha nyugtázási nyilatkozatot nyújt be, ha a termékügyletet téves áron kötötték meg, és az
XTB megerősíti a hibát egy meghatározott számú referenciaintézmény árai alapján. A részletes szabályokat, ideértve a téves áron
megkötött ügyletből való kivonás időpontját és a hibás ár meghatározásának módszerét a Szolgáltatási feltételek.
Ajánlott tartási időszak
A befektető a termékmegtartás időtartamát egyedileg határozza meg, azonban az XTB a pozíció megnyitásától számított 365 napon
belül az Ügyfél hozzájárulása nélkül zárja le a nyitott pozíciót a kriptovaluta CFD-n.
Beruházások lejáratig
A befektető a termék birtoklásának időtartamát egyedileg határozza meg. A terméknek nincs meghatározott tartási ideje, és a pozíció
lezárása nem jár rendkívüli díjakkal vagy büntetésekkel, és nem változtatja meg a termék kockázati profilját. Pozíció bezárása a
termékkereskedelmi órákon belül lehetséges.
A beváltás következményei a kifejezés vagy az ajánlott tartási időszak vége előtt
A befektető bármikor felmondhatja a befektetést. Egy ilyen döntés nem kapcsolódik semmilyen rendkívüli költséghez.
Hogyan lehet panaszt nyújtani?
A befektető az XTB Limited által kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban panaszt nyújthat be a társasághoz az alábbiak
szerint: bBa postai úton küldése vagy személyes kézbesítése, amely tartalmazza a szükséges információkat a következő címen: XTB
Limited, épület: HIGHSIGHT RENTALS LTD, Pikioni 10, 3075 Limassol, Ciprus vagy bBy benyújtja a panaszt elektronikusan a társaság
portálján keresztül. További részletekért kérjük, olvassa el a társaság weboldalán található Panaszkezelési eljárást.
Egyéb lényeges információk
A termékkel kapcsolatos átfogó információkat tartalmazó összes kiegészítő dokumentum, beleértve a díjakkal és a termékjellemzőkkel
kapcsolatos részletes információkat, a társaság weboldalán található.
A CFD összetett eszközök, és nagy a kockázata annak, hogy a tőkeáttétel miatt gyorsan elveszítik a pénzt. A lakossági befektetői
számlák 82% -a veszít pénzt, amikor CFD-kkel kereskedik ezzel a szolgáltatóval. Fontolnia kell, hogy érti-e a CFD-k működését, és
megengedheti-e magának, hogy kockáztassa a pénz elvesztését.
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