
  

 Kulcsfontosságú Információ Dokumentum - CFD egy FX páron 

Szándék 
Ez a dokumentum kulcsinformációkat nyújt önnek a befektetési termékről. Ez nem marketinges anyag. A tájékoztatást a 
törvény írja elő, hogy ön megérthesse e termék természetét, kockázatait, költségeit, potenciális nyereségeit és veszteségeit 
és hogy ön ezt összehasonlíthassa más termékekkel. 

Termék 
 
Ezt a devizapárra vonatkozó CFD-t a Ciprusi Értékpapír és Tőzsdei Bizottság által engedélyezett és szabályozott FxPro 
Financial Services Ltd, („FxPro”, „mi” vagy "minket") kínálja. 

  Weboldal: www.fxpro.hu │ Email: support@fxpro.com │ Telefonszám: +357 25969200 
A dokumentum készítésének / legutolsó frissítésének dátuma: 2018. január 2. 
 

       Ön olyan terméket készül vásárolni, amelyik nem egyszerű, és lehetséges, hogy nehezen érthető. 

Mi ez a termék? 
Típus 
Egy különbségre vonatkozó szerződés („CFD”) nem más, mint az FxPróval kétoldalúan kötött tőkeáttételes, pénzben 
elszámolt szerződés. Lehetővé teszi, hogy egy befektető a mögöttes devizapár emelkedő vagy csökkenő árfolyamára 
spekuláljon. Egy devizapár (pl. EUR/USD) két különböző pénznem egyidejű vásárlását és eladását tartalmazza. A 
devizapárban hivatkozott első pénznem az alap deviza (EUR) és a második pénznem (USD) a jegyzett deviza. Egy 
devizapárra vonatkozó CFD árfolyama a mögöttes devizapár árfolyamából, azaz az aktuális spot árfolyamból ered. A 
befektető választhat, hogy devizapárt vásárol (hosszú pozíciót vesz fel), ha úgy véli, hogy az alap deviza árfolyama 
emelkedni fog a jegyzett devizához képest, vagy devizapárt ad el (rövid pozíciót vesz fel), ha úgy véli, hogy a jegyzett 
deviza árfolyama emelkedni fog az alap devizához képest.  
 
A CFD-k tőkeáttételes termékek, és az áttételt egyénre szabottan az ügyfél állítja be. A nap végén az esetleg nyitott 
pozíciók átvitelre kerülnek és utánuk finanszírozási díj kerül felszámításra. Tájékoztatjuk, hogy az árkülönbséggel való 
kereskedés fokozott óvatosságot igényel, mert míg hatalmas nyereséget realizálhat, ha az árfolyam kedvezően alakul, 
számottevő veszteséget kockáztat, amennyiben az árfolyam ön ellen mozog. A negatív árfolyamváltozás következtében 
igényelt fenntartási marzs kielégítéséhez szükséges további pénzösszeg befizetésének elmulasztása a CFD automatikus 
lezárását eredményezheti. Ez akkor következik be, ha a számláján fennmaradó tőke az előírt fenntartási fedezet alá esik.  
A devizapárra vonatkozó CFD-nek nincs előre meghatározott lejárati dátuma és azért nyílt végű. Az FxPro fenntartja 
képességét bármely CFD-szerződés egyoldalú megszüntetésére, ha úgy véli, hogy a szerződés feltételei meg lettek 
szegve. 
 
Célok 
A CFD célja az, hogy egy befektető tőkeáttételes kitettséghez jusson a mögöttes devizapár értéke (akár felfelé, akár lefelé 
való) mozgásának a devizapár fizikai tulajdonlása nélkül. A kitettség többszörösen áttételezett, mivel a CFD-nél a szerződés 
elméleti értékének csak egy kis részét kell előre letenni induló fedezetként. Például, ha egy befektető 1 tétel EUR/USD 
devizapárra vonatkozó CFD-t vásárol (1 tétel egyenlő 100 000) 0,2%-os induló fedezet és 1,19770/1,19780 mögöttes 
EUR/USD árfolyam mellett, akkor az induló befektetés 200 EUR vagy annak megfelelő összeg lesz a számlája szerint 
pénznemben. Az áttétel hatása ebben az esetben 500:1 (1 / 0,002). Ez azt jelenti, hogy a mögöttes devizapár árfolyamának 
minden 1 pontnyi változása esetén a CFD értéke 10 euróval változik. Például, ha a befektető hosszú pozíciót vesz fel és a 
piaci érték nő, akkor az adott piacon minden 1 pontnyi emelkedés 10 EUR profitot eredményez. Ha azonban a piac értéke 
csökken, akkor a piac értékének minden 1 pontnyi csökkenése 10 EUR veszteséggel jár. Fordítva pedig, ha a befektető 
rövid pozíciót tart fenn, akkor nyereséget ér el az adott piac értékének csökkenése esetén, és veszteséget szenved a piac 
értékének növekedése esetén. 
 
A CFD-knek nincs általánosan ajánlott tartási időszaka, és az egyes befektetők saját belátásuk szerint és egyéni 
kereskedési stratégiájuk és céljaik alapján állapítják meg a megfelelő tartási időt. 
 
Megszólított lakossági befektető 
A CFD-k olyan befektetőknek szólnak, akiknek tudása vagy tapasztalata van a tőkeáttételes termékekről, és értik, hogyan 
lehet megkapni a CFD-k árfolyamát, a fedezet és az áttétel kulcsfogalmait és azt a tényt, hogy a veszteségek 
meghaladhatják a befizetéseket, valamint megfelelő pénzügyi eszközeik vannak a teljes befektetett összeg elvesztésének 
elviseléséhez. 
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Milyen kockázatok vannak, és mit kaphatok cserében?  
 
Az összefoglaló kockázatindikátor útmutatóként szolgál e termék kockázatosságáról más termékekhez viszonyítva. Azt 
mutatja, hogy mennyire valószínű az, hogy a termék veszteséges lesz a piaci mozgások miatt vagy azért, mert nem tudunk 
fizetni önnek. 

 
 
Ezt a terméket 7-esre értékeltük a hetes skálán, 
ami a legmagasabb kockázati osztály. Ez nagyon 
magasnak tartja a termék jövőbeli teljesítményéből 
eredő potenciális veszteséget.  
 
A CFD-k olyan tőkeáttételes termékek, amelyek a 
mögöttes piaci mozgások folytán gyorsan tudnak 
veszteséget generálni. Nincs tőkevédelem a piaci 
kockázat, a hitelezési kockázat vagy likviditási 
kockázat ellen. 
 

 

 

Legyen tudatában a pénznemkockázatnak. Lehet egy devizapárra vonatkozó CFD-t olyan pénznemben vásárolni vagy 
eladni, amely eltér a számlája alap pénznemétől. Az ön által megszerzett végső hozam a két pénznem közötti árfolyamtól 
függ. Ez a kockázat nincs figyelembe véve a fentebb mutatott indikátorban. 
 

A tőkeáttételes kereskedés növeli az ármozgások miatti veszteségeket, és az addicionális pénzösszegek befizetésének 
elmulasztása a CFD automatikus lezárását eredményezheti. Ön ki van téve az internetes kapcsolat és kommunikációs 
kapcsolat hibáival és késedelmeivel vagy a fiókjához tartozó jelszó ellopásával járó kockázatoknak. 

Ez a termék nem tartalmaz védelmet a piac jövőbeli teljesítménye ellen, ezért ön elveszítheti befektetése egy részét vagy 
egészét. Ha mi nem tudjuk kifizetni önnek azt, amivel tartozunk, ön elveszítheti a teljes befektetését. Azonban hasznot 
húzhat egy fogyasztóvédelmi programból (lásd a „Mi történik, ha az FxPro nem tud kifizetést teljesíteni?” részt). A fent 
mutatott indikátor nem veszi figyelembe ezt a védelmet. 

Teljesítmény-forgatókönyvek 

Az alábbi forgatókönyvek azt illusztrálják, hogyan teljesíthet az ön befektetése. Összehasonlíthatja más termékek 
forgatókönyveivel. A bemutatott forgatókönyvek ennek a befektetésnek a múltbeli tényleges értékei alapján csak becslést 
adnak a jövőbeli teljesítményről, és nem pontos indikátorok. Az, hogy mit kap vissza, attól függően változik, hogyan teljesít 
a piac és milyen hosszan tartja ön a CFD-t. A stresszforgatókönyv az mutatja, hogy ön mit kaphat vissza extrém piaci 
körülmények között, és nem veszi számításba azt a helyzetet, amikor nem tudunk önnek fizetni. 

A következő feltételezések mellett készültek az 1. táblázatban lévő feltételezések: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1. táblázat: 

 
HOSSZÚ 
pozícióra 
vonatkozó 
forgatókönyv 

Záró 
árfolyam 

Árváltoz
ás 

Nyereség/v
eszteség 
(USD) 

RÖVID 
pozícióra 
vonatkozó 
forgatókönyv 

Záró 
árfolyam 

Árváltozá
s 

Nyereség/v
eszteség 
(USD) 

Kedvező 
Mérsékelt 
Kedvezőtlen 
Stressz 

1.2156 
1.2037 
1.1797 
1.1378 

1.5% 
0.5% 
-1.5% 
-5% 

1800 
600 
-1800* 
-5990* 

Kedvező 
Mérsékelt 
Kedvezőtlen 
Stressz 

1.1797 
1.1917 
1.2157 
1.2576 

-1.5% 
-0.5% 
1.5% 
5% 

1800 
600 
-1800* 
-5990* 

 
*A veszteség a számlaegyenlegére korlátozódik, mivel védelmet kínálunk a negatív egyenleg ellen. 
A bemutatott számok magukban foglalják a termék összes költségét. Ha ezt a terméket valaki más adta el önnek, vagy egy 
harmadik fél ad önnek tanácsot erről a termékről, ezek a számok nem tartalmazzák a nekik fizetett költséget. A számok 
nem veszik figyelembe a személyes adóhelyzetét, ami szintén hatással lehet arra, hogy mennyit kap vissza. 

Devizapár (napközben tartott) CFD 
A devizapár nyitóárfolyama: P 1.1977 
A kereskedés volumene (CFD-nként): TS   1 lot 
Fedezeti %: M 0.5% 
Fedezeti követelmény (EUR): MR = P x TS x M 
A kereskedés elméleti értéke (EUR): TN = MR/M 

500 
100,000 

 



  

Mi történik, ha az FxPro nem tud kifizetést teljesíteni? 

Ha az FxPro nem tudja teljesíteni az önnel szembeni fizetési kötelezettségét, akkor ön elveszítheti a befektetése értékét. 
Azonban mi az összes lakossági ügyfél pénzét külön kezeljük a saját pénzünktől a hatósági előírásaiknak megfelelően. Az 
FxPro részt vesz a Befektetői Kompenzációs Alapban (Investor Compensation Fund („ICF’)) is, amely az arra jogosult 
befektetésekre személyenként és cégenként legfeljebb 20 000 euróig terjed ki. További információ a "Befektetői 
Kompenzációs Alap" Tájékoztatóban található. 

 

Milyen költségek vannak? 

Mielőtt kereskedni kezd egy devizapárra vonatkozó CFD-vel, meg kell ismernie az önt terhelő összes egyszeri és folyamatos 
költséget. Ezekkel a díjakkal csökken a tiszta nyeresége vagy nő a vesztesége. További információért látogasson el a 
weboldalunkra. 

 
Ez a táblázat mutatja a különböző típusú költségkategóriákat és a jelentésüket 
 
Egyszeri költségek 

Szpred Az összes platformunk A vételi és az eladási árfolyam közötti 
különbséget szprednek hívják. 

Jutalék Csak a cTrader 
platformon érvényes 

Ez egy a kereskedés elméleti értéke alapján 
akkor felszámított jutalék, amikor ön devizapárra 
vonatkozó CFD-t vásárol vagy elad. 

Valutaátváltás Az összes platformunk A realizált nyereségnek / veszteségnek az 
eszköz pénzneméről a számla pénznemére 
váltásáért felszámított díj. 

Folyamatos költségek Finanszírozási 
költségek 

Az összes platformunk A finanszírozási költség minden olyan napra, 
amikor nyitva hagy egy pozíciót. A tartott 
pozíciótól (pl. hosszú vagy rövid) és 
kamatrátáinktól függően a finanszírozási költség 
vagy jóváírásra vagy terhelésre kerül a 
számláján. 

 

Mennyi ideig tartsam és vehetek-e ki pénzt korán? 

A CFD-k rövid távú kereskedésre valók, bizonyos esetekben egy napon belülre, és általában nem alkalmasak hosszú távú 
befektetésre. Nincs ajánlatos tartási periódus vagy megszüntetési periódus. Egy devizapárra vonatkozó CFD-t az adott CFD 
piaci kereskedési órái alatt bármikor megnyithatja vagy lezárhatja. 

Hogyan tehetek panaszt? 

Ha panaszt szeretne tenni, azt e-mailen elküldheti a compliance@fxpro.com címre. További részletekért tekintse meg a 
„Panaszkezelési eljárásrendünket". Ha nem elégedett a panaszára adott végső válaszunkkal, akkor a Ciprusi Köztársaság 
pénzügyi ombudsmanjához fordulhat.  

Egyéb releváns információ 
 
Felhívjuk figyelmét a jogszabályok által kötelezően elérhetővé teendő következő tájékoztató dokumentumokra, amelyek 
elérhetők itt. 
 
Ügyfél-megállapodás – az a szerződés, amelynek alapján befektetési szolgáltatásokat nyújtunk önnek, és amely tartalmazza 
az üzleti kapcsolatunkat szabályozó feltételeket. 
 
Megbízás-végrehajtási szabályzat – összefoglalja azt a folyamatot, amely szerint végrehajtjuk a megbízásait. Továbbá, 
ismerteti a különböző megbízástípusokat és azt, hogyan kerülnek végrehajtásra az általunk kínált összes kereskedési 
platformon, a platformonként előírt fenntartási fedezetet és a központi intézkedések kezelését. 
 
Kockázatfeltáró nyilatkozat – összefoglalja a CFD-kbe való befektetéssel járó főbb kockázatokat. 
 
Összeférhetetlenségi szabályzat – vázolja azt, ahogyan megállapítjuk, kezeljük és kontrolláljuk az üzleti tevékenységünk 
során esetleg felmerülő összeférhetetlenséget. 
 
Adatvédelmi szabályzat – kifejti, hogyan kezeljük az ön által velünk megosztott bizonyos információkat. 
 

 

https://www.fxpro.hu/trading/products/legal
https://www.fxpro.hu/trading/products/legal
https://www.fxpro.hu/trading/markets
https://www.fxpro.hu/documents/complaints-handling-procedure
http://www.financialombudsman.gov.cy/
http://www.financialombudsman.gov.cy/
https://www.fxpro.hu/trading/products/legal

