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DEVIZA-CSEREÜGYLET

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: +45 3977 4000. A Saxo Bank A/S a
dán pénzügyi felügyeleti hatóság felügyelete alatt áll. A kiemelt befektetői információk közzétételének napja 2018. november 19.

FIGYELMEZTETÉS

Ön egy összetett terméket kíván megvásárolni, melynek megértése nehézségekbe ütközhet.

A TERMÉK LEÍRÁSA
TÍPUS

A deviza-csereügylet az egyik devizának a másik deviza ellenében két különböző értéknapon történő párhuzamos adásvétele: a két
fél arra köt szerződést, hogy egy adott napon devizát cserél, és ezzel párhuzamosan arról is megállapodnak egymással, hogy egy konkrét
jövőbeli időpontban egy ellenkező irányú ügyletet is végrehajtanak. A deviza-csereügylet nyomán az irányadó azonnali árfolyammal szemben
valójában nem, vagy csak csekély mértékű kitettség jön létre. Ha többet szeretne megtudni a mögöttes devizapárokról, látogasson el a
home.saxo weboldalara.

CÉLOK

A deviza-csereügyletet a devizakockázatból származó kitettség fedezésére vagy egy nyitott azonnali vagy közvetlen határidős devizapozíció
értéknapjának módosítására szokás használni. A termék gyakran tőkeáttétellel történő kereskedése spekulációs vagy fedezeti célt szolgál.
A tőkeáttétel azt jelenti, hogy kis összegű tőkével nagyobb kitettségű befektetést lehet finanszírozni. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy
a tőkeáttételes kereskedés különösen nagy óvatosságot igényel, mert kedvező ármozgás esetén ugyan nagy lehet a nyeresége, de ha
kedvezőtlenül alakulnak az árak, nagy veszteséget realizálhat.

LEENDŐ LAKOSSÁGI BEFEKTETŐ

E termék kereskedése nem mindenki számára megfelelő. Olyan személyek szokták használni, akik általában véve a pénzügyi eszközökkel/
piacokkal szemben akarnak rövidtávú kitettséget létesíteni, megengedhetik maguknak, hogy a (kereskedésre) felhasznált pénzt elveszítsék,
diverzifikált befektetési és megtakarítási portfóliót tartanak fenn, kockázattűrő képességük nagy, és a tőkeáttételes kereskedés
következményeivel és kockázataival tisztában vannak.

LEJÁRAT

A deviza-csereügylet végrehajtásra szánt termék, ezért ajánlott tartási ideje nincs. A deviza-csereügylet az azonnali (t+2) lejárattól 12 havi
lejáratig kereskedhető. A deviza-csereügylet két külön pozícióként kerül a kereskedési könyvbe, azaz egy azonnali és egy tőzsdén kívüli
határidős vagy két tőzsdén kívüli határidős pozícióként. A tőzsdén kívüli határidős devizaügylet elszámolása nem történik meg. Amikor
azonban valamelyik nyitott tőzsdén kívüli határidős devizapozíció értéknapja megegyezik az aktuális azonnali értéknappal, azt a rendszer
szokványos azonnali devizapozíció-görgetésként kezeli. Ettől kezdve a kereskedési nap végén fennálló pozíciókat a rendszer a következő
kereskedési napra görgeti tovább.
Az egyes mögöttes befektetési opciókról konkrét információt itt talál.

MILYEN KOCKÁZATTAL ÉS HOZAMMAL SZÁMOLHATOK?
KOCKÁZATI MUTATÓ
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ALACSONYABB KOCKÁZAT
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MAGASABB KOCKÁZAT

DEVIZA-CSEREÜGYLET

1

KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK
DEVIZA-CSEREÜGYLET

Az összesített kockázati mutató arról ad útbaigazítást, mennyire kockázatos ez a termék a többi termékhez képest. Megmutatja mekkora a
valószínűsége annak, hogy a termék veszteséges lesz, akár a piaci mozgások miatt, akár azért, mert mi nem tudunk Önnek fizetni. Ezt a terméket
a 7 fokozatú skálán hetesre értékeltük, tehát a legkockázatosabb termékek osztályába került. A termék jövőbeli teljesítményből eredő veszteségek
esélye ezért kiemelkedően nagy. Figyelmet érdemel az árfolyamkockázat. Amennyiben eltérő pénznemben kap kifizetéseket, akkor a tényleges
hozama a két pénznem közötti árfolyamtól függ.
A fenti mutató nem veszi figyelembe ezt a kockázatot. Bizonyos körülmények között Önnek további összegeket kell a számlájára befizetnie, hogy a
veszteségeket fedezze. A tőkeáttétel növeli a kereskedés kockázatát: az Ön által realizált teljes veszteség jelentősen nagyobb lehet annál
az összegnél, amelyet befektetett. 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 hirtelen illetve gyakran kaphat felhívást pótlólagos letét elhelyezésére. Nemfizetés esetén a Saxo igyekszik az Ön még fennálló
pozícióit részben vagy egészben haladéktalanul megszüntetni, visszavonni és lezárni. Csak akkor kereskedjen, ha a kockázatokat megismerte és
elfogadja. Mérlegelje gondosan, hogy a tőkeáttételes termékek kereskedése megfelelő-e az Ön számára.

TELJESÍTMÉNYKOCKÁZATOK

A kereskedés megkezdése előtt Önnek számos kereskedési kockázatról, köztük a tőkeáttétel kockázatáról is tudnia kell. Itt részletesen
tájékozódhat a termék teljesítményét befolyásoló tényezőkről, többek között az alábbiakról:
Tőkeáttételi kockázat
A korlátlan veszteség kockázata
A letéti fedezet kockázata
Devizakockázat

Piaci kockázat
A szabályozatlan piac kockázata
A 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 NEM TUD KIFIZETÉST TELJESÍTENI?

A Saxo Bank A/S teljes körű engedéllyel rendelkező európai bankként a dán Betétesek és Befektetők Garancialapjának (www.gii.dk) tagja;
az intézményt a dán parlament alapította, és az a dán Pénzügyi és Vállalkozási Minisztérium felügyelete alatt működik. 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.

MILYEN KÖLTSÉGEK MERÜLNEK FEL?

Mielőtt elkezd deviza-csereügyletekkel kereskedni, tájékozódjon, hogy milyen jutalékokat, díjakat és egyéb költségeket kell viselnie. Ezek a díjak
csökkentik a nettó nyereségét, illetve növelik a veszteségét. További információért keresse fel honlapunkat.

A SIMA DEVIZA-CSEREÜGYLET LEHETSÉGES KÖLTSÉGEINEK BONTÁSA

Egyszeri költségek

Folyamatos
költségek

Spread

A spread a vételi és az eladási árfolyam különbözete. Az árfolyamkülönbözet
több különböző tényezőtől függ, többek között a mögöttes termék
likviditásától és volatilitásától, a napszaktól és a névleges kötésmérettől.

Jutalék

Az ügylet lebonyolításáért felszámított díj, amely
kis névleges kötésméret esetén díjminimumot jelent.

Nyereség és veszteség
pénznemének átváltása

A realizált nyereségnek/veszteségnek az eszköz pénzneméből
a számla pénznemébe történő átváltásáért felszámított díj.

Tom/Next swappontok
(Tőzsdén kívüli határidős árfolyam)

Az alkalmazott swappontok kiszámítása az alapvető tőke szempontjából
élenjáró bankok által közölt tom/next adatokból történik
felár hozzáadása/levonása mellett.

Nem realizált nyereség vagy
veszteség finanszírozása
(finanszírozás kamata)

A nem realizált nyereség/veszteség kamat jóváírását/terhelését
vonja maga után.
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MENNYI IDEIG TANÁCSOS EGY-EGY POZÍCIÓT TARTANOM,
ÉS LEHETSÉGES-E A KORAI PÉNZKIVÉTEL?
Ajánlott tartási idő: NINCS AJÁNLOTT TARTÁSI IDŐ
A deviza-csereügyletnek 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.
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.
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

EGYÉB VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

További információért keresse fel honlapunkat.
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