
  

 Dokument z najważniejszymi informacjami – CFD na akcje  

Cel 
W tym dokumencie znajdziesz najważniejsze informacje na temat tego produktu inwestycyjnego. Nie jest to materiał 
marketingowy. Informacje te są wymagane przez prawo, aby pomóc Ci w zrozumieniu natury, ryzyka, kosztów, a także 
potencjalnych zysków i strat związanych z handlem tym produktem i ułatwić Ci porównanie go z innymi produktami. 

Produkt 
 
Niniejsze kontrakty CFD na towary są oferowane przez spółkę FxPro UK Limited („FxPro”, „my” lub „nas”), która jest 
autoryzowana i nadzorowana przez Financial Conduct Authority.. 

  Witryna internetowa: https://www.fxpro.co.uk│ E-mail: support@fxpro.com │ Numer telefonu: +44 (0) 20 7776 9720 
Niniejszy dokument został stworzony / ostatnio zaktualizowany 2 stycznia 2018 r. 
 

       Masz zamiar zakupić produkt o złożonej naturze, który może być trudny do zrozumienia. 

Co to jest za produkt? 
Typ 
Kontrakt na różnice („CFD”) to kontrakt z zastosowaniem dźwigni finansowej zawierany ze spółką FxPro na zasadzie 
bilateralnej i rozliczany metodą gotówkową. Za jego pomocą inwestor może spekulować na wzroście lub spadku ceny 
akcji bazowej. Inwestor może wybrać kupno (lub „pozycję długą”) kontraktu CFD w celu zyskania na wzroście ceny akcji 
albo zdecydować się na sprzedaż (lub „pozycję krótką”) kontraktu CFD, aby skorzystać na spadku ceny akcji. Cena 
kontraktu CFD na akcje jest ustalana w zależności od ceny akcji bazowej.  
 
Kontrakty CFD to produkty obracane z wykorzystaniem dźwigni finansowej i dźwignia ta jest dostosowywana i ustalana 
przez klienta. Na końcu dnia wszystkie otwarte pozycje są pozostawiane na noc i naliczana jest codzienna opłata swap. 
Pamiętaj, że handel z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego wymaga wzmożonej ostrożności, bowiem chociaż 
w przypadku, gdy cena pójdzie w wybranym przez Ciebie kierunku Twój zysk jest wysoki, to jeśli jednak cena rozwinie 
się w kierunku przeciwnym, możesz ponieść bardzo wysokie straty. Niewykonanie wpłaty dodatkowych środków w celu 
posiadania depozytu zabezpieczającego wymaganego na skutek negatywnego rozwoju cen może spowodować 
automatyczne zamknięcie CFD. Stanie się tak, gdy wartość Twojego pozostałego kapitału na koncie spadnie poniżej 
wymaganego depozytu zabezpieczającego. 
Kontrakty CFD na akcje nie mają ustalonego terminu wymagalności i są zawierane na czas nieokreślony. Spółka FxPro 
zachowuje sobie prawo do jednostronnego wypowiedzenia dowolnego kontraktu CFD, jeżeli uzna, że warunki umowy 
zostały naruszone. 
 
Cele 
Celem kontraktu CFD jest umożliwienie inwestorowi uzyskania lewarowanej ekspozycji na zmiany wartości akcji bazowej 
(czy to w górę, czy w dół), bez konieczności posiadania tej akcji. Ekspozycja jest lewarowana, ponieważ kontrakty CFD 
wymagają uiszczenia z góry początkowego depozytu zabezpieczającego w wysokości wynoszącej zaledwie niewielki 
procent całej wartości kontraktu. Przykładowo, jeśli inwestor kupi 1000 jednostek CFD z początkowym depozytem 
zabezpieczającym w wysokości 4% i przy cenie akcji bazowej na poziomie 5 EUR, to początkowa inwestycja będzie 
wynosiła 200 EUR (4% x 1000 x 5). Lewarowanie za pomocą dźwigni finansowej, w tym przypadku 25:1 (1 / 0,04), 
doprowadziło do uzyskania wartości nominalnej kontraktu wynoszącej 5000 EUR (5 EUR x 1000). Oznacza to, że przy 
każdej zmianie ceny akcji bazowej o 1 centa wartość kontraktu CFD zmienia się o 10 EUR (1000 x 0,01 EUR). Dla 
przykładu, jeśli inwestor skorzysta z opcji długiej i wartość rynku pójdzie w górę, zysk wzrośnie o 10 EUR za każdy cent 
wzrostu wartości tego rynku. Jeśli jednak rynek straci na wartości, za każdy punkt spadku wartości naliczone zostanie 10 
EUR straty. W odwrotnej sytuacji, czyli jeśli inwestor posiada pozycję krótką, zyska on na każdym spadku wartości rynku 
i straci na każdym wzroście wartości rynku. 
 
Kontrakty CFD z reguły nie mają zalecanego okresu utrzymywania i w kompetencji indywidualnego inwestora leży 
ustalenie najbardziej odpowiedniego okresu utrzymywania kontraktu, w oparciu o swoją własną strategię handlową oraz 
cele inwestycyjne. 
 
Docelowy inwestor indywidualny 
kontrakty CFD są przeznaczone dla inwestorów, którzy posiadają wiedzę lub mają doświadczenie w zakresie obrotu 
produktami lewarowanymi oraz rozumieją, jak ustalane są ceny CFD, znają podstawowe zasady depozytu 
zabezpieczającego i dźwigni, a także zdają sobie sprawę z faktu, że straty mogą przekroczyć depozyt i dysponują 
odpowiednimi środkami finansowymi, aby zrekompensować ewentualną utratę całego zainwestowanego kapitału. 
 

 

  

https://www.fxpro.co.uk/


  

Jakie są ryzyka i możliwości zysku?  
 
Ogólny wskaźnik ryzyka opisuje poziom ryzyka danego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on jak 
prawdopodobna jest strata finansowa na skutek zmian cen rynkowych lub w przypadku, gdy nie będziemy w stanie Ci 
zapłacić. 

 
 
Niniejszy produkt sklasyfikowaliśmy na poziomie 
7 z 7, czyli w najwyższej klasie ryzyka. Oznacza 
to, że potencjalne straty w wyniku przyszłych 
notowań produktu są bardzo wysokie.  
 
Kontrakty CFD to produkty lewarowane, które 
mogą bardzo szybko spowodować straty ze 
względu na zmiany wartości rynku bazowego. 
Nie ma żadnej ochrony kapitału przed ryzykiem 
rynkowym, ryzykiem kredytowym lub ryzykiem 
wynikającym z braku płynności finansowej. 
 
 

Zawsze musisz być świadomy(-a) ryzyka walutowego. Możliwe jest kupno lub sprzedaż kontraktów CFD na akcje w 
innej walucie niż podstawowa waluta Twojego konta. Ostateczny zwrot środków może zależeć od kursu wymiany tych 
dwóch walut. To ryzyko nie zostało wzięte pod uwagę w opisanym powyżej wskaźniku. 
 

Handel lewarowany zwielokrotnia straty na skutek zmian cenowych i niewykonanie wpłaty dodatkowych środków może 
spowodować automatyczne zamknięcie kontraktu CFD. Jesteś również narażony(-a) na ryzyka związane z połączeniem 
internetowym, problemami i opóźnieniami komunikacyjnymi oraz kradzieżą hasła do konta. 

Niniejszy produkt nie jest objęty żadną ochroną przed przyszłymi notowaniami rynkowymi, możesz więc stracić część lub 
całość zainwestowanego kapitału. Jeśli nie będziemy w stanie wypłacić Ci należnej kwoty, możesz stracić całą swoją 
inwestycję. Możesz jednak skorzystać z naszego programu ochrony konsumenta (więcej informacji znajdziesz w sekcji 
„Co się stanie, gdy spółka FxPro nie będzie mogła wypłacić środków?”). Wymieniony powyżej wskaźnik nie bierze pod 
uwagę tego typu ochrony. 

Scenariusze rozwoju notowań 

Scenariusze przedstawione poniżej ilustrują możliwe kierunki rozwoju Twojej inwestycji. Możesz je porównać ze 
scenariuszami innych produktów. Zaprezentowane scenariusze są szacunkami przyszłych wyników opracowanymi w 
oparciu o dane z przeszłości oraz wahania wartości tej inwestycji i nie są dokładnym wskaźnikiem przyszłych notowań. 
Twoje zyski będą zróżnicowane w zależności od rozwoju rynku i długości przetrzymywania kontraktu CFD. Scenariusz 
warunków ekstremalnych pokazuje ile możesz odzyskać w skrajnych warunkach rynkowych i nie bierze pod uwagę 
sytuacji, kiedy nie bylibyśmy w stanie Ci zapłacić. 

Do stworzenia scenariuszy w tabeli 1 wykorzystano następujące założenia: 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tabela 1: 
 

Scenariusz 
wyników przy 
opcji DŁUGIEJ 

Cena 
zamkni
ęcia 

Zmiana 
ceny 

Zysk/strata Scenariusz 
wyników przy 
opcji KRÓTKIEJ 

Cena 
zamkni
ęcia 

Zmiana 
ceny 

Zysk/st
rata 

Korzystny 
Umiarkowany 
Niekorzystny 
Ekstremalny 

50.75 
50.25 
49.25 
47.5 

1.5% 
0.5% 
-1.5% 
-5% 

750 
250 
-750 
-2500* 

Korzystny 
Umiarkowany 
Niekorzystny 
Ekstremalny 

49.25 
49.75 
50.75 
52.50 

-1.5% 
-0.5% 
1.5% 
5% 

750 
250 
-750 
-2500* 

 
*Strata ogranicza się do środków na Twoim koncie ponieważ oferujemy ochronę przed ujemnym saldem. 
Przedstawione wartości liczbowe zawierają w sobie wszystkie koszty samego produktu. Jeśli produkt ten został Ci 
sprzedany przez kogoś innego lub strona trzecia doradza Ci w sprawach tego produktu, wartości te nie zawierają żadnych 
kosztów poniesionych na rzecz stron trzecich. Wartości liczbowe nie uwzględniają również Twojej osobistej sytuacji 
podatkowej, która również może mieć wpływ na wysokość Twojego zwrotu. 

Kontrakt CFD na akcje (utrzymywany przez 1 dzień) 
Cena otwarcia akcji: P       $50 
Wielkość transakcji (na CFD): TS 1,000 
Depozyt zabezpieczający w %: M 4 % 
Wymagany depozyt zab. (£): MR = P x TS x M 
Wartość nominalna transakcji (£): TN = MR/M 

$2000 
$50000 

 



  

Co się stanie, gdy spółka FxPro nie będzie mogła wypłacić środków? 

Spółka FxPro jest również członkiem Programu wypłat odszkodowań finansowych (Financial Services Compensation 
Scheme, FSCS), który zabezpiecza kwalifikowane inwestycje do sumy 50 000 GBP na jedną osobę, na jedną firmę. Więcej 
informacji na temat FSCS można znaleźć na witrynie internetowej tego programu 

Jakie są koszty? 

Zanim zaczniesz handlować kontraktami CFD na akcje, powinieneś/powinnaś zapoznać się ze wszelkimi jednorazowymi 
oraz powtarzającymi się kosztami, które będzie trzeba ponieść. Te opłaty zostaną odjęte od Twojego zysku netto lub 
zwiększą Twoje straty. Więcej informacji znajdziesz na naszej witrynie internetowej. 

 
Niniejsza tabela przedstawia różne rodzaje kategorii kosztów i ich znaczenie 
 
Koszty jednorazowe 

Spread Wszystkie nasze 
platformy 

Różnica pomiędzy ceną kupna oraz ceną 
sprzedaży jest określana jako spread. 

Wymiana waluty Wszystkie nasze 
platformy 

Opłata naliczana za przeliczenie zysku/straty z 
waluty danego instrumentu na walutę konta. 

Koszty powtarzające 
się 

Koszty 
finansowania 

Wszystkie nasze 
platformy 

Koszt finansowania naliczany za każdy dzień 
utrzymywania otwartej pozycji. W zależności od 
posiadanej pozycji (np. długiej lub krótkiej) oraz 
naszych rynkowych stóp procentowych, na 
Twoim koncie mogą zostać dodane środki lub 
odjęte opłaty związane z finansowaniem. 

 

Jak długo mam je przetrzymywać i czy mogę wcześnie dokonać wypłaty? 

Kontrakty CFD są przeznaczone do inwestycji krótkoterminowych, w niektórych przypadkach jednodniowych. Generalnie 
nie nadają się one do inwestycji długoterminowych. Nie ma żadnych zalecanych okresów przetrzymywania ani okresów 
anulowania. Możesz otworzyć i zamknąć kontrakt CFD na akcje w dowolnym momencie w czasie godzin handlowych na 
rynku odpowiednim dla danego CFD. 

Procedurze rozpatrywania skarg? 

Jeśli chcesz złożyć skargę, możesz wysłać ją e-mailem na adres: compliance@fxpro.co.uk. Więcej informacji znajdziesz 
w naszej „Procedurze rozpatrywania skarg”. Jeśli nie będziesz zadowolony(-a) z naszej ostatecznej odpowiedzi na swoją 
skargę, możesz skontaktować się z Rzecznikiem od kwestii Finansowych. 

Inne istotne informacje 
 
Zwracamy uwagę na następujące dokumenty informacyjne, których udostępnienie jest wymagane przez prawo, i które są 
dostępne tutaj.  
 
Umowa Klienta – umowa, na podstawie której świadczymy Ci usługi inwestycyjne. Zawiera zasady i warunki regulujące 
nasze stosunki biznesowe. 
 
Polityka realizacji zleceń – w skrócie opisuje proces, w jakim realizujemy Twoje zlecenia. Ponadto opisuje różne rodzaje 
zleceń i sposób ich realizacji na wszystkich oferowanych przez nas platformach transakcyjnych, wymagane na każdej z 
platform zabezpieczenie depozytowe oraz sposób traktowania działań korporacyjnych. 
 
Ostrzeżenie o Ryzyku – w skrócie przedstawia główne ryzyka związane z handlem kontraktami CFD. 
 
Polityka dotycząca konfliktów interesów – nakreśla nasze metody identyfikowania, zarządzania i kontrolowania wszelkimi 
konfliktami interesów, do których może dojść w trakcie naszych działań biznesowych. 
 
Polityka Prywatności – wyjaśnia w jaki sposób traktujemy pewne informacje, których nam dostarczasz. 

 
 
 

https://www.fscs.org.uk/
https://www.fxpro.pl/trading/markets
https://www.fxpro.pl/documents/complaints-handling-procedure
http://www.financial-ombudsman.org.uk/
https://www.fxpro.pl/trading/products/legal

