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Tento dokument obsahuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Není to marketingový materiál. Informace jsou vyžadovány
zákonem, aby vám pomohly porozumět povaze, rizikům, nákladům, potenciálním ziskům a ztrátám tohoto produktu a pomohly vám
srovnávat s jinými produkty.
Upozornění
Chystáte se koupit produkt, který není jednoduchý a může být obtížné ho pochopit.

O JAKÝ PRODUKT SE JEDNÁ?
Typ
Tento finanční produkt je známý jako Rolling Spot Metals, který spadá pod „smlouvu o rozdílu“ nebo kategorizaci CFD MiFID II.
CFD vám umožňuje získat nepřímou expozici otevřením dlouhých (nákupních) nebo krátkých (prodejních) pozic v
podkladovém aktivu, jako jsou cenné papíry, komodity, indexy a jiné typy aktiv. To znamená, že nikdy nebudete vlastnit
podkladové aktivum, ale můžete získat zisk nebo utrpět ztrátu v důsledku pohybů cen podkladového aktiva, jako kdybyste jej
vlastnili. Tento dokument obsahuje klíčové informace o válcovaných spotových kovech, u kterých je zvolenou investiční
možností kov, například zlato nebo stříbro. Kovy,na kterých v současné době nabízíme CFD, naleznete na adrese:
https://www.dukascopy.com/europe/english/forex/forex_trading_accounts/margin/ (viz „Metals“ v tabulce Požadavky na
marže).
Cíle
Rolling Spot Kovy je forma obchodovatelné smlouvy sloužící dvěma hlavním cílům, konkrétně spekulacím a hedgingu.
Spekulace
Investiční produkt Rolling Spot Metal můžete použít k spekulaci na pohyb cen podkladového aktiva. Pokud se domníváte, že
cena konkrétního kovu v budoucnu vzroste - vaším cílem je koupit smlouvu Rolling Spot Metal za nižší cenu a následně tuto
smlouvu prodat později za vyšší cenu. Pokud se domníváte, že cena poklesne - vaším cílem je prodat smlouvu Rolling Spot
Metal za určitou cenu a očekávat, že bude koupena později za nižší cenu. Příznivý pohyb cen bude mít za následek zisk,
zatímco opačný k vašemu cenovému pohybu bude mít za následek ztrátu, která se rovná rozdílu mezi prodejními a prodejními
cenami vynásobenými hodnotou smlouvy / expozice. (proto je smlouva „na rozdíl“).
Hedging
Pokud vlastníte skutečné podkladové aktivum (například zlato), můžete být vystaveni tržnímu riziku, což znamená, že cena
podkladového aktiva se může časem snižovat. Pro zmírnění tohoto rizika můžete použít Rolling Spot Metal otevřením opačné
směrové polohy, a tím udržet cenu stanovenou ke dni vstupu do pozice.
Zamýšlení pro retailového investora.
Produkt nemusí být vhodný pro všechny retailové investory. Investoři musí mít hluboké finanční znalosti, mít předchozí
zkušenosti na vysoce spekulativních finančních trzích a mít volné finanční prostředky, které mohou být zcela ztraceny.
Produkt může být zajímavý pro investory, kteří mají v úmyslu (1) využít pohyb cen podkladového aktiva, aniž by jej vlastnili; (2)
hedge expozice v podkladovém aktivu nebo jeho blízkých partnerských podnicích, zejména v případě, kdy je pro hedging
nutné minimalizovat kapitálové výdaje nebo krátký prodej.
Podmínky produktu
Produkt nemá splatnost.Produkt může být jednostranně ukončen Dukascopy za zvláštních podmínek, které zahrnují, ale
nejsou omezeny na následující:
ü Mimořádné tržní podmínky;
ü Ukončení nebo restrukturalizace podkladového aktiva;
ü Nedostatek likvidity nebo zhoršení podmínek realizace.
Ukončení je provedeno formou uzavření stávajících otevřených klientských expozic v Produktu. Termíny ukončení a konkrétní
podmínky jsou definovány jednou (pokud vůbec), kdy se objevují okolnosti, které nutí ukončit PRIIP, a nemohou být předem
naplánovány.
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JAKÁ JSOU RIZIKA A CO BYCH MOHL DOSTAT NA OPLÁTKU?
Risk Indicator
Souhrnný ukazatel rizika je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s
jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt ztratí peníze kvůli pohybům
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na trzích. Tento produkt jsme klasifikovali jako 7, což je nejvyšší riziková třída. To měří
Lower Risk
Higher Risk
potenciální ztráty z budoucího výkonu na velmi vysoké úrovni.
Přítomnost měnového rizika. Upozorňujeme, že v případě, že je produkt denominován v
jiné měně, než je měna investic (základní měna obchodního účtu), je výsledný výnos vystaven riziku kolísání směnného kurzu
mezi těmito měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zohledněno.
Tento produkt neobsahuje žádnou ochranu před budoucím výkonem na trhu, abyste mohli ztratit část nebo celou
investici.Přítomnost pákového efektu umožňuje, aby celková ztráta, která vám může vzniknout, mohla překročit investovanou
částku. V tomto případě však nenese odpovědnost za vyrovnání záporného zůstatku. Ani druhé riziko, ani ochrana není
zohledněna ve výše uvedeném ukazateli rizika.
Pokud vám nemůžeme zaplatit z důvodu platební neschopnosti, můžete využít zákona o ochraně investorů, který zajišťuje, že
klienti insolventní instituce mají své chráněné vklady do výše 20 000 EUR, které jim budou vyplaceny ve lhůtě tří měsíců. . Výše
uvedený ukazatel rizika tuto ochranu nebere v úvahu.

SCÉNÁŘE VÝKONNOSTI
Tento klíčový informační dokument není specifický pro konkrétní produkt. Vztahuje se na zakázky na valivá místa pro drahé
kovy (zlato a stříbro) nabízené společností Dukascopy Europe. Za každý obchod, který umístíte, budete zodpovědný za výběr
nástroje, kdy otevřete a zavřete, velikost (riziko) a zda použít funkce ke zmírnění rizika (např. Příkazy k zastavení ztráty).
Níže uvedená tabulka ukazuje potenciální zisk a ztrátu v různých scénářích. Scénáře předpokládají, že máte počáteční kapitál
ve výši 3 000 USD a rozhodnete se koupit / prodat 35 uncí zlata (XAU). Bodová hodnota tohoto nástroje je 0,01 USD, což
znamená, že každý 1-bodový posun (2. číslice za desetinným místem) v ceně přinese zisk / ztrátu 0,35 USD (vzhledem k
velikosti pozice 35 uncí).
Předpokládá se, že pozice je držena pouze intraday (tj. Nevznikají žádné náklady na overnight).
XAU / USD, 35 uncí
Zahajovací cena: 1 315 USD
Počáteční pozice: 46 025 USD
Minimální požadavek na marži: 2 301,25 USD (pákový efekt nástroje 1:20)
Počáteční kapitál: 3 000 USD
Long pozice (buy)

Stresový scénář
Nepříznivý scénář
Mírný scénář
Příznivý scénář

Price shift /
new Price (USD)
-7.5% / 1 216.37
-2% / 1 288.7
-0.25% / 1 311.71
+2% / 1 341.3

Profit / Loss
-3 451.87 USD
-920.5 USD
-115.06 USD
+920.5 USD

Short pozice (sell)
Nová ekvita
Fully lost
2 079.5 USD
2 884.94 USD
3 920.5 USD

Price shift /
new Price (USD)
-7.5% / 1 413.62
-2% / 1 341.3
-0.25% / 1 318.29
+2% / 1 288.7

Profit / Loss
-3 451.87 USD
-920.5 USD
-115.06 USD
+920.5 USD

Nová ekvita
Fully lost
2 079.5 USD
2 884.94 USD
3 920.5 USD

Také existuje několik obchodních rizik, včetně rizika pákového efektu, o kterém byste měli vědět, než začnete obchodovat.
Některé z nich (seznam není vyčerpávající) zahrnují riziko pákového efektu, riziko marže, devizové riziko, tržní riziko, riziko
narušení trhu, platformu internetového obchodování a riziko IT.
Trh může v budoucnu fungovat odlišně. Pohyby uvnitř dne mohou překročit denní pohyby. To, co uděláte nebo ztratíte, se
bude lišit v závislosti na tom, jak trh funguje a jak dlouho máte smlouvu otevřenou. Vaše smlouva může být automaticky
uzavřena, pokud ve svém účtu neudržíte dostatečnou rezervu. Stresový scénář ukazuje, co byste mohli dostat zpět v
extrémních tržních podmínkách, ale nejde o nejhorší případ a nebere v úvahu situaci, kdy vám nemůžeme zaplatit. Uvedené
údaje zahrnují všechny náklady na samotný produkt, ale nemusí zahrnovat všechny náklady, které zaplatíte svému poradci
nebo distributorovi. Čísla neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může také ovlivnit, jak moc se vrátíte.
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CO SE STANE, KDYŽ DUKASCOPY EUROPE NEBUDE MOCI VYPLÁCET?
Dukascopy Europe IBS AS je Evropská investiční společnost s licencí na investice, která je řízena Komisí pro finanční a
kapitálový trh (FCMC). V souladu se směrnicí o ochraně investorů a směrnicí o systémech odměňování investorů (směrnice
97/9 / ES) je pro investora zaručena náhrada ve výši 90% neodvolatelně ztracené hodnoty finančních nástrojů nebo ztrát
vzniklých v důsledku neplnění investičních služeb. , ale ne více než 20 000 EUR pro každého klienta. Další a podrobnější
informace jsou k dispozici na oficiálních stránkách společnosti FCMC.

JAKÉ JSOU NÁKLADY?
V této tabulce jsou uvedeny různé typy nákladů, které vznikají při obchodování s výrobky Rolling Spot Metal na základě výše
uvedeného příkladu, tj. Pozice 35 uncí XAU / USD. Předpokládá se maximální objemová provize a nejméně výhodná
jednodenní politika.
Long
Jednorázové
náklady

Short

Vstupní a výstupní náklady Spready

-8.12 USD

-8.12 USD

Spread je rozdíl mezi buy (ask) a sell (bid) cenou kotace na naší obchodní platformě a je splatná
při otevření a uzavření smlouvy. Můžete platit více či méně v závislosti na rozpětí v době
uzavření smlouvy.

Vstupní a výstupní náklady Volume Komise

-4.83 USD

-4.83 USD

Objemová komise je splatná za každou provedenou zakázku. Jeho výše závisí na čistém vkladu,
vlastním kapitálu.
Podrobné členění lze nalézt v Fee Schedule.

Opakované
Overnight náklady
náklady
Agregované náklady
Co získáte v příznivém scénáři bez použití
nákladů a poplatků?
Co získáte v příznivém scénáři
po nákladech a poplatcích?
Náhodné náklady Konverze měny

-2.74 USD
-15.69 USD

+1.8 USD
-11.15 USD

920.5 USD

920.5 USD

904.81 USD

909.35 USD

Tam, kde máte denní pozici overnight, přes nocnáklady mohou být zúčtovány nebo připsány
na váš účet. Jeho výše je běžně určena referenčními sazbami a závisí také na vaší obchodní
aktivitě.
Jedná se o celkové náklady a poplatky za popsaný scénář.

Poplatek za konverzi měny může být účtován, pokud jsou vaše obchody denominovány v jiné měně, než je základní měna účtu.

JAK DLOUHO MÁM DRŽET POZICE A KDY MOHU VYBRAT PENÍZE?
Není nutné minimální držení nebo doporučená doba, po kterou musí být vaše investice otevřena. CFDs jsou obecně
používány pro krátkodobé obchodování na pohybech cen, často uvnitř dne. Vaše investice může být kdykoliv otevřena a
zavřena během tržních hodin.
Dostupné prostředky na vašem účtu lze kdykoli odvolat prostřednictvím podání žádosti o výběr ze svého účtu client area
nebo se obraťte na správce účtu nebo na tým podpory.

JAK SI MOHU STĚŽOVAT?
Stížnost můžete podat přímo Správci účtů, který je vám určen nebo zasláním e-mailu na adresu : legal@dukascopy.eu. Můžete
zasílat stížnosti na adresu: Lacplesa iela 20a-1, Riga, LV-1011, Lotyšsko.

DALŠÍ RELEVANTNÍ INFORMACE?
Další relevantní informace o produktu naleznete na následujících odkazech:
ü Popis produktu: https://www.dukascopy.com/europe/english/forex/forex_trading_accounts/link/
ü Margin požadavky: https://www.dukascopy.com/europe/english/forex/forex_trading_accounts/margin/
ü Overnight pravidla: https://www.dukascopy.com/europe/english/forex/forex_trading_accounts/overnight/
ü Poplatky: https://www.dukascopy.com/europe/english/about/fee-schedule/
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