KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK
CFD OPTIONS

A DOKUMENTUM CÉLJA

Ez a dokumentum az alábbi befektetési termékkel kapcsolatos kiemelt információkkal látja el Önt. Ez a dokumentum nem minősül
marketinganyagnak. Ennek a tájékoztatónak az elkészítését a termék tulajdonságainak, költségeinek, kockázatainak és előnyeinek
összefoglalása, továbbá más termékekkel történő összehasonlítása érdekében írja elő a törvény.

TERMÉK

A termék kibocsátója a Saxo Bank A/S. További információért hívjon minket a következő számon: +420 226 201 580. A Saxo Bank A/S a dán
pénzügyi felügyeleti hatóság felügyelete alatt áll. A kiemelt információk közzétételének napja 2017. augusztus 16.

FIGYELMEZTETÉS

Ön egy összetett terméket kíván megvásárolni, amelynek az értelmezése nehézségekbe ütközhet.

A TERMÉK LEÍRÁSA
TÍPUS

Különbözeti ügylet (CFD). A CFD közvetett (avagy „szintetikus“) kitettséget biztosít az alaptermékkel és adott pénzügyi eszközzel (például
értékpapírral, tőzsdei áruval vagy indexszel) szemben. Ön az alaptermékben / pénzügyi eszközben közvetlen részesedést nem szerez.
Ennek megfelelően nyereséget és veszteséget is realizálhat arra az alaptermékre vagy pénzügyi eszközre vonatkozó ár- vagy értékmozgások
következtében, amellyel szemben a közvetett kitettsége fennáll.
Ha többet szeretne megtudni az opcióra szóló CFD-ről, látogasson el honlapunkra a home.saxo címen.

CÉLOK

A CFD-kereskedés célja az, hogy a kereskedő a pénzügyi termék, referenciaérték vagy eszköz tulajdonba vétele nélkül létesítsen kitettséget
annak ármozgásával szemben. A megtérülés nagysága az alaptermék teljesítményétől (vagy árának mozgásától) és az Ön által felvett pozíció
méretétől függ.
Ha például az Ön véleménye szerint az alaptermék értéke növekedni fog, akkor Ön nyilván vételi opcióra szóló CFD-t venne (vagy eladási
opcióra szóló CFD-t adna el). Ha az Ön véleménye szerint az alaptermék értéke csökkenni fog, akkor Ön nyilván eladási opcióra szóló CFD-t
venne (vagy vételi opcióra szóló CFD-t adna el).
Ennek a terméknek a kereskedése rendszerint tőkeáttétellel történik A tőkeáttétel azt jelenti, hogy kevés tőkével nagyobb kitettségű
befektetést lehet megvalósítani. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a tőkeáttételes kereskedés különösen nagy elővigyázatosságot igényel,
mert az árak kedvező mozgása esetén ugyan nagy nyereséget lehet realizálni, ám ha kedvezőtlenül alakulnak az árak, hatalmas a veszteség
kockázata is.
A tőkeáttételes kereskedésről további információt itt talál.

LEENDŐ LAKOSSÁGI BEFEKTETŐ

Ennek a terméknek a kereskedése nem mindenki számára megfelelő. A termék rendszerint annak előnyös, aki az eszközökkel/piacokkal
szemben rövidtávú kitettséget kíván vállalni, megengedheti magának, hogy a kereskedésre használt pénzt elveszítse, diverzifikált befektetési
és megtakarítási portfólióval rendelkezik, képes jelentős kockázatokat elviselni, és ismeri a tőkeáttételes kereskedés következményeit és
kockázatait.

LEJÁRAT

Az opcióra szóló CFD-nek lejárati dátuma van, és elszámolása az opció lejárati napján készpénzben történik. Az opcióra szóló egyedi CFD
konkrét lejárati dátumát és időpontját a kereskedési platformok feltüntetik.
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MILYEN KOCKÁZATTAL ÉS HOZAMMAL SZÁMOLHATOK?
KOCKÁZATI MUTATÓ
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ALACSONYABB KOCKÁZAT
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MAGASABB KOCKÁZAT

Az összefoglaló kockázati mutató ennek a terméknek és más termékeknek a kockázati szintjét hasonlítja össze. Megmutatja, mekkora a
valószínűsége annak, hogy a termék veszteséget realizál, akár a piaci mozgások miatt, akár azért, mert mi nem tudunk Önnek fizetni. Ezt a
terméket a 7 kockázati osztály közül a legmagasabba, a 7. osztályba soroltuk. Tehát a termék jövőbeli teljesítményből eredő veszteségek esélye
kiemelkedően nagy. Figyeljen az árfolyamkockázatra is. Előfordul, hogy Önnek más pénznemben fizetnek, ilyenkor az elért végleges hozama
a két pénznem közötti árfolyamtól függ. A fenti mutató nem foglalja magában ezt a kockázatot. Bizonyos körülmények között Önnek további
összegeket kell a számlájára befizetnie a veszteségek fedezésére. A tőkeáttétel növeli a kereskedés kockázatát, azaz az Ön teljes vesztesége
jelentősen meghaladhatja az Ön által befektetett összeget. Előfordul, hogy nagy volatilitás vagy erős piaci/gazdasági bizonytalanság idején az
értékek ingadoznak; tőkeáttételes pozíció esetén az ilyen ingadozások jelentősége jóval nagyobb, ezért akár hátrányosan is befolyásolhatják
az Ön által felvett pozíciót. Emiatt Ön gyorsan és gyakran pótlólagos fedezet elhelyezésére irányuló letéti felhívást kaphat, nemfizetés esetén
pedig pozíciói zárásra kerülnek. Csak akkor kereskedjen, ha tisztában van a kockázatokkal, és elfogadta azokat. Mérlegelje gondosan, hogy a
tőkeáttételes termékek kereskedése megfelelő-e az Ön számára.

TELJESÍTMÉNYKOCKÁZATOK

A kereskedés megkezdése előtt Önnek számos kereskedési kockázatot, köztük a tőkeáttételi kockázatot is figyelembe kell vennie. A termék
teljesítményét befolyásoló tényezőkkel kapcsolatos információkról, többek között az alábbiakról itt olvashat:
Tőkeáttételi kockázat
Letéti fedezet kockázata
Devizakockázat
Piaci kockázat
Szabályozatlan piac kockázata

Piaci zavarokból eredő kockázat
Partnerkockázat
Az online kereskedési platform és az informatika kockázata
Összeférhetetlenség

Erről a termékről konkrét kereskedési példákat itt talál.

MI TÖRTÉNIK, HA A SAXO BANK NEM TUD KIFIZETÉST TELJESÍTENI?

A Saxo Bank A/S teljes körű engedéllyel rendelkező európai bankként a betétesek és befektetők számára a dán parlament által létrehozott és
a dán pénzügyminisztérium által felügyelt garanciaalap (www.gii.dk) tagja. Abban a valószínűtlen esetben, ha a Saxo Bankot fizetésképtelenné
nyilvánítanák, a garanciaalap a készpénzletétek után legfeljebb 100 000 EUR összegig fizet kártalanítást. A tulajdonos a felszámolást elrendelő
végzéstől függetlenül visszakapja az egyedi letéti számlán lévő értékpapírjait, például részvényeit. Abban a valószerűtlen esetben, ha a Saxo
Banknak nem áll módjában visszaszolgáltatni a letétben őrzött vagy kezelt értékpapírokat, a garanciaalap főszabály szerint 20 000 EUR-ig
megtéríti a befektető veszteségeit. További információért látogasson el a Dán Pénzügyi Felügyeleti Hatóság weboldalára: www.finanstilsynet.dk.
Ha Ön a tanácsokat nem közvetlenül a Saxo Bank A/S-tól kapja, illetve Önnek nem közvetlenül a Saxo Bank A/S értékesít, forduljon közvetlenül
a tanácsadó illetve értékesítő személyhez.

MIK A KÖLTSÉGEK?

Mielőtt elkezd opcióra szóló CFD-vel kereskedni, tájékozódjon azokról az egyszeri, folyamatos és járulékos költségekről, amelyeket Önnek kell
viselnie. Ezek a díjak csökkentik a nettó nyereséget, illetve növelik a veszteséget.
További információkért látogasson el weboldalunkra.
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A TÁBLÁZAT AZ OPCIÓRA SZÓLÓ CFD KÖLTSÉGEINEK KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSAIT MUTATJA BE
Egyszeri költségek

Devizaátváltási díj

A kötésértéknek az instrumentum pénzneméből a számla pénznemébe
történő átváltásáért felszámított díj.

Tartási díj (hosszú pozíciók után)

A napon túli hosszú pozíció után a névleges érték alapján számított napi
tartási díjat kell fizetni.

Fenntartási költség
(rövid pozíciók után)

A napon túli rövid pozíció után a napi fedezeti követelmény alapján
számított napi fenntartási díjat kell fizetni.

-

_

Folyamatos
költségek

Járulékos költségek

MENNYI IDEIG TANÁCSOS TARTANOM EGY-EGY POZÍCIÓT,
ÉS LEHETSÉGES-E A KORAI PÉNZKIVÉTEL
Ajánlott tartási idő NINCS AJÁNLOTT TARTÁSI IDŐ
Az opcióra szóló CFD-nek nincs ajánlott tartási ideje. Amikor a Saxo kereskedésre nyitva van, Ön bármikor nyithat és zárhat pozíciókat.

HOGYAN TEHETEK PANASZT?

Amennyiben Ön a Saxo Bank A/S létező vagy leendő ügyfeleként bármilyen kérdésével vagy problémájával a Saxóhoz, a számlavezetőjéhez
vagy a Saxo Bank A/S bármelyik munkatársához fordul, és nem kap kielégítő választ, panaszát az alábbiak szerint küldheti el a
Saxo Bank A/S részére.
Címzett: Complaints, Saxo Bank A/S,Philip Heymans Allé 15, 2900 Hellerup, Denmark
Panaszát e-mailben is elküldheti a complaints@saxobank.com címre.
Amennyiben nem elégedett a válasszal, panaszával forduljon közvetlenül a Banki Szolgáltatások Dán Panaszirodájához:
Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8 B, 2. sal, Postboks 9029, DK-1022 København K, Denmark
www.pengeinstitutankenaevnet.dk
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