Dokument s kľúčovými informáciami-komoditné CFD

1. Účel
Tento dokument Vám poskytuje kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Nie je to marketingový
materiál a nepredstavuje investičné poradenstvo. Dokument o kľúčových informáciách je požadovaný
zákonom, za účelom pomoci v rámci pochopenia povahy, rizík, nákladov, potencionálneho zisku a strát
tohoto produktu, a za účelom pomoci pri porovnávaní s inými finančnými produktmi.
2. Produkt
Názov produktu: Rozdielové zmluvy („CFDs”) - komodity.
Distribútor: Cyperská spoločnosť APME FX Trading Europe LTD. (ďalej len „Spoločnosť”), ktorá je
registrovaná na Cypre pod registračným číslom HE 347219 a autorizovaná Cyperskou komisiou pre cenné
papiere a burzu („CySEC”), s číslom licencie 335/17.
Upozornenie: Chystáte sa k nákupu produktu, ktorý nie je jednoduchý a môže byť zložitý na pochopenie.
O aký produkt sa jedná?
Typ: Derivatívna rozdielová zmluva („CFD“) je finančným nástrojom kde podkladové aktívum sú komodity.
Komoditné CFD umožňuje investorom špekulovať na pohyb ceny podkladového aktíva, bez faktického
vlastníctva podkladového aktíva. CFD sú považované za efektívny nástroj na obchodovanie populárnych
komodít napr. ropy, zlata alebo pšenice a v dôsledku pákového efektu má investor možnosť otvoriť väčšiu
pozíciu s použitím menšieho kapitálu a tak získať väčšiu expozíciu. Informácie o komoditách, ktoré aktuálne
ponúkame ako CFD nájdete na stránke Spoločnosti.
Ciele: Toto CFD nie je listovaný inštrument ale je obchodovaný ako OTC kontrakt. Cieľom komoditného
CFD je umožniť investorovi využiť pákový efekt, na pohyb hodnoty podkladového aktíva (nahor alebo
nadol) bez toho aby musel podkladové aktívum kúpiť alebo predať. Komoditné CFD je pákový produkt, čo
znamená, že je potrebné vložiť menšiu sumu hotovosti ako maržu, ako je nominálna hodnota pozície. Pre
retailových investorov existuje mandát minimálnej počiatočnej marže vo výške 50 % nominálnej hodnoty
pozície a vyžaduje sa aby sme uzavreli otvorenú pozíciu, ak úroveň marže vášho účtu klesne pod 50 %
počiatočnej marže.
Príklad: Ak investor otvoril dlhú (long) pozíciu (napr. Ropu) a cena podkladového aktíva rastie, hodnota
CFD stúpne – na konci kontraktu Spoločnosť vyplatí rozdiel medzi zatváracou cenou a otváracou cenou
kontraktu. V prípade ak investor otvoril krátku (short) pozíciu a cena podkladového aktíva stúpne, hodnota
CFD stúpne – na konci kontraktu investor vyplatí Spoločnosti rozdiel medzi zatváracou hodnotou kontraktu
a otváracou hodnotou kontraktu.
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* Pozícia držaná 1 celý deň. Všetky poplatky nájdete na našej stránke v sekcii podmienky obchodovania.
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Keď voľná marža klesne v dôsledku pohybu ceny v opačnom smere obchodov, je potrebné buď dofinancovať
účet, aby sa úroveň marže udžala and úrovňou stop out (automatické systémové zatvorenie otvoreného
príkazu/pozície), ktorá predstavuje 50% voľnej marže, alebo zatvoriť pozíciu (pozície), aby sa zabránilo jej (ich)
stop outu, t.j. automatickému zatvoreniu otvorenej pozície (pozícií). Upozornenie na Margin Call sa oznamuje
prostredníctvom trvalého media, keď úroveň marže klesne pod 100%. Spoločnosť si ponecháva možnosť
jednostranne ukončiť akúkoľvek zmluvu komoditných CFD, ak sa domnieva, že boli porušené zmluvné
podmienky.
3. Cieľová skupina investorov
Tento produkt je určený pre klientov ktorí majú strednú až vysokú toleranciu rizika a možnosť znášať straty
investovaných prostriedkov. Komoditné CFD sú dostupné pre klientov s relatívne krátkodobým investičným
horizontom a nie su vhodné pre všetkých investorov, ale iba pre tých, ktorí i) rozumejú a sú ochotní znášať
súvisiace riziká, vrátane rizík spojených s obchodovaním s maržou; ii) majú potrebné skúsenosti znalosti o
obchodovaní derivátou a podkladových nástrojov; a iii) sú finančne schopný znášať riziko úplnej straty
investovaného kapitálu pričom Spoločnosť využíva mechanizmus ochrany pred záporným zostatkom.
4. Indikátor rizika

Indikátor rizík Vám môže ukázať riziko spojené s týmito produktmi v porovnaní s inými produktmi. Je
ukazovateľom toho, ako môže pohyb produktu viesť k finančnej strate investora. Indikátor rizík bol nastavený
na najvyššiu úroveň. Miera udáva potenciálne straty z budúcej výkonnosti produktu. Komoditné CFD sú pákové
a rizikové produkty, ktoré môžu spôsobiť straty. Straty nemôžu presiahnuť investovanú sumu (ochrana pred
záporným zostatkom), môžete ale prísť o celý investovaný kapitál. Neexistuje žiadna kapitálová ochrana proti
trhovému riziku, úverovému riziku a/alebo riziku likvidity.
5. Menové riziko
Nakupovať alebo predávať komoditné CFD je možné aj v inej mene ako je mena vášho účtu. Konečná výplata,
ktorú môžete dostať, závisí od výmenného kurzu medzi dvoma menami.
6. Scenáre výkonnosti
Nižšie uvedené scenáre sú príklady s cieľom poskytnúť informácie o tom, ako sa môže investícia vyvíjať. To
umožňuje porovnať jednotlivé produkty a demonštrovať ich scenáre, ay ste mohli určiť, ktorý produkt je pre
Vás vhodnejší. Prezentované scenáre sú možným odhadom budúcej výkonnosti na základe minulej výkonnosti
o pojednávajú o tom, ako sa líši hodnota investície a nie sú presným ukazovateľom. Výsledok bude vychádzať
z výkonnosti trhu a z toho, ako dlho budete CFD držať. Stresový scenár uvádza možný výsledok za extrémnych
trhových okolností.
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Komoditné CFD: Ropa
Otváracia cena: P
Objem obchodu (CFD): TS
Marža %: M
Objem kontraktu: K
Požiadavky na maržu (€): MR=P x TS x M x K
Nominálna hodnota obchodu (€): TN=MR/M
Tabuľka 1
NÁKUP
Zatváracia
Zmena
Scenár
cena (spread) ceny
výkonnosti
Priaznivý
1729.07
1.5%
Prijateľný
1716.30
0.75%
Nepriaznivý
1677.97
-1.5%
Stresový scenár
1618.34
-5%

1703.52
0.5
5%
100
1,704
85176

Zisk/Strata v
Hrubom*

PREDAJ
Scenár
výkonnosti

1277.64 USD
638.82 USD
-1277.64 USD
-4258.80 USD

Priaznivý
Prijateľný
Nepriaznivý
Stresový
scenár

Zatváracia
cena
(spread)
1677.97
1690.74
1729.07
1788.70

Zmena
ceny

Zisk/Strata v
Hrubom*

-1,50%
0,75%
1,50%
5%

1277.64 USD
638.82 USD
-1277.64 USD
-4258.80 USD

*Uvádza hrubú sumu zisku/straty pred poplatkami.
7. Čo ak spoločnosť nie je schopná vyplatiť požadovanú čiastku?
Spoločnosť oddeľuje všetky finančné prostriedky svojich klientov od vlastných na rôznych bankových účtoch v
súlade so zákonom 87(I)2017 a súvisiacou smernicou CySEC o ochrane finančných nástrojov a finančných
prostriedkov klientov. Okrem toho sa spoločnosť zúčastňuje na kompenzačnom fonde pre investorov (ICF).
Cieľom ICF je zabezpečiť pohľadávky krytých klientov voči členom ICF prostredníctvom vyplatenia kompenzácie
v prípadoch, keď dotknutý člen nie je schopný vyplatiť. Celková výška splatného odškodnenia pre každého
krytého klienta spoločnosti nesmie presiahnuť sumu dvadsaťtisíc eur (20 000 EUR). Ďalšie informácie nájdete
na webovej stránke CySEC www.cysec.gov.cy.
8. Aké sú náklady?
Jednorazové
Vstupné
alebo
výstupné náklady
Priebežné náklady

Spread
Minimálna provízia
Swap

Rozdiel medzi predajnou a nákupnou cenou
Minimálny poplatok účtovaný za službu týkajúcu sa prevedenia
transakcie (týka sa IBA akcií)
Ak držíte otvorenú nákupnú alebo predajnú pozíciu po zatvorení
trhu, budete podliehať swapovému poplatku.

9. Ako dlho by som mal produkt držať a môžem si vybrať peniaze skôr?
CFD nemajú odporúčanú dobu držania. Za predpokladu, že trhy sú otvorené na obchodovanie, môžete
ľubovoľnú pozíciu otvoriť alebo zatvoriť.
10. Ako sa môžem sťažovať?
Všetky informácie ohľadom možnosti klienta podať sťažnosť nájdete na našej stránke v Politike sťažností.
11. Ďalšie relevantné informácie.
Odporúčame Vám, aby ste si prečítali „Obchodné podmienky“, „Oznámenie a upozornenie na riziká“ a „Zásady
jednania v najlepšom záujme a najlepšieho vykonávania pokynov“. Uvedené dokumenty nájdete v časti
“Regulácia“. Tieto informácie sú taktiež k dispozícii na požiadanie.
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