
MI EZ A TERMÉK?
Típus
A rolling spot devizaügyletek olyan tranzakciók, amelyek azonnali teljesítésre köttetnek, és a nyereség vagy a veszteség a 
mögöttes devizapár – például az euró (EUR) és az angol font (GBP) (rövidítve: EUR/GBP) – árfolyamának az elmozdulásából 
ered. Ez a dokumentum kiemelt információkat tartalmaz a CFD-ről, ahol a mögöttes istrumentum devizapár, mint a USD/EUR, 
USD/JPN, GBP/USD, stb.
A jelenleg kínált CFD devizapárok listája itt megtalálható: https://www.dukascopy.com/europe/hu/forex/forex_trading_accounts/ 
margin/ (lásd “Forex” a Fedezeti követelmények táblázatban).

Célok
A Rolling Spot Forex kereskedésnek két fő célja lehet a spekuláció és a hedgelés.

Spekuláció
A rolling spot FX befektetési terméket egy mögöttes instrumentum árfolyammozgására való spekulációra lehet használni (pl. 
EUR/GBP). Ha úgy hiszi, hogy az EUR árfolyama a jövőben növekedni fog a GBP ellenében – az Ön célja, hogy EUR/GBP 
alacsonyabb áron vegyen és azt később egy ennél magasabb áron adja el. Ha úgy hiszi, hogy az EUR árfolyama a jövőben 
csökkenni fog a GBP ellenében – az Ön célja, hogy EUR/GBP ügyletet egy bizonyos áron adjon el és várja ennek későbbi 
megvételét egy ennél alacsonyabb áron. Kedvező árfolyammozgások esetén nyeresége lesz, míg ellenkező irányú 
árfolyammozgás esetén vesztesége. Mindkettő egyenlő a vételi és eladási árkülönbségének és az ügylet/ kitettség méretének 
szorzatával.

Hedgelés
Ha birtokában van egy mögöttes termék (pl. EUR), akkor Ön ki van téve a piaci kockázatoknak, tehát a mögöttes termék 
árfolyama idővel csökkenhet. Ezen kockázat csökkentése céljából használhatja a rolling spot forex CFD terméket ellentétes 
oldali pozíció nyitásával, így rögzítve az EUR árfolyamot a pozícióba való belépéskor. 

Célzott lakossági befektető
A termék nem biztos, hogy minden lakossági befektető számára megfelelő. A befektetőknek részletes pénzügyi tudással, 
kifejezetten spekulatív piacokon való kereskedési tapasztalattal, valamint olyan szabad tőkével rendelkeznek, amelynek teljes 
elvesztését megengedhetik maguknak.
A termék azon befektetők számára lehet érdekes, akik (1) kihasználnák a mögöttes instrumentum árfolyammozgásait, annak 
birtoklása nélkül;  (2) hedgelnék a mögöttes terméken vagy hasonlón lévő kitettségüket különösen olyan helyzetben, ha a 
tőke kintlévőség minimalizálása vagy  short eladás szükséges a hedgeléshez.

Termékleírás
A terméknek nincs lejárati ideje.
A terméket a Dukascopy egyoldalúan megszüntetheti speciális helyzetekben beleértve, de nem kizárólagosan:
ü Rendkívüli piaci körülmények
ü A mögöttes termék megszüntetése vagy átalakítása
ü Likviditás hiánya vagy a végrehajtási feltételek romlása
A megszüntetés végrehajtása az ügyfél a terméken lévő nyitott kitettsége lezárásának formájában történik.
A megszünetetés ideje és vonatkozó feltételei akkor kerülnek meghatározásra (ha egyáltalán), ha a PRIIP megszüntetését 
kényszerítő körülmények lépnek föl és nem lehet előre ütemezni. 

Ez a dokumentum az alábbi befektetési termékkel kapcsolatos kiemelt információkkal látja el Önt. Ez a dokumentum nem minősül 
marketinganyagnak. Investor Protection LawEnnek a tájékoztatónak az elkészítését a termék tulajdonságainak, költségeinek, 
kockázatainak és előnyeinek összefoglalása, továbbá más termékekkel történő összehasonlítása érdekében írja elő a törvény.

Figyelmeztetés 
Ön egy összetett terméket kíván megvásárolni, melynek megértése nehézségekbe ütközhet.
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MILYEN KOCKÁZATTAL ÉS HOZAMMAL SZÁMOLHATOK?
Az összefoglaló kokckázati mutató összehasonlítja ennek a terméknek a kockázati szintjét 
más termékekével. Megmutatja, hogy mekkora annaka a valószínűsége, hogy Ön 
veszteséget fog realizálni a piaci mozgások következtében. 
Ez a termék a legmagasabb kockázati osztályba tartozik (7). Ez azt jelenti, hogy a jövőbeli 
teljesítményből eredő veszteségek realizálásának esélye kiemelkedően magas. 
A devizakockázat jelenléte. Ha termék a befektetés (számla) devizájától eltér, úgy a hozam ki van téve ezen devizák közötti 
árfolyamváltozás kockázatának. A fenti mutató nem foglalja magában ezt a kockázatot.
Ez a termék nem tartalmaz semmilyen védelmet a jövőbeni piaci mozgások ellen így befektetését részben vagy teljes 
mértékben el is veszítheti. A tőkeáttét növeli a kockázatot ezért az összes felmerülő veszteség jelentősen meghaladhatja a 
befektetett összeget. Habár ilyen esetben megjelenő negatív egyenlegért nem kell felelősséget vállalnia. A fenti mutató nem 
foglalja magában sem ez utóbbi kockázatot, sem a védelmet.
Fizetésképtelenségünk esetén a Befektetés védelmi törvény (Investor Protection Law) biztosítja, hogy egy fizetésképtelen 
intézmény ügyfeleinek tőkéje biztosítva van 20 000 euró összegig, amely három hónapon belül kifizetésre kerül. A fenti 
mutató nem foglalja magában ezt a védelmet.

TELJESÍTMÉNY HELYZETEK
Ez a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum nem termékspecifikus. Rolling spot forex megbízásokra vonatkozik a 
Dukascopy Europe kínalátban. Minden egyes elhelyezett kereskedésnél Öné a felelősség az instrumentum kiválasztására, 
nyitáskor és záráskor a méretre (kockázat) és a kockázatkezelésre (pl. Stop Loss megbízás) vonatkozóan.
Az alábbi táblázat a potenciális nyereséget és veszteséget jelzi különböző esetkben. Az eset feltételez egy 1500 EUR mértékű 
kezdő tőkét és 40000 EUR GBP elleni vételét és eladását. Az instrumentum pontértéke 0,0001 GBP, ami azt jelenti, hogy minden 
egy pontos elmozdulás (a negyedik tizedesjegy) az árfolyamban 4 GBP nyereséget/ veszteséget hoz (az adott 40000-es 
pozícióméret alapján).
Tegyük fel, hogy a pozíció csak napon belüli ( napon túli megtartási költség nélkül).

A kereskedés megkezdése előtt több kereskedési kockázatot, beleértve a tőkeáttét kockázatát, figyelembe kell venni. A 
teljesség hiánya nélkül, tőkeáttét kockázat, fedezeti kockázat, árfolyamkockázat, piaci kockázat, piaci zavarokból eredő 
kockázat, online kereskedési felületből eredő és informatikai kockázat.  
A piac jövőbeni teljesítménye változhat. Napközi mozgások meghaladhatják a napi mozgásokat. A nyereség és veszteség a 
piaci teljesítményétől függően változik. Felhívjuk figyelmét, hogy kereskedése automatikusan bezáródhat, ha nem tart 
elegendő fedezetet számláján. A stresszhelyzet megmutatja, hogy milyen eredmény lehet extrém piaci környezetben, 
azonban ez nem az elképzelhető legrosszabb helyzet és nem is veszi figyelembe az esetet, amikor nem tudunk Önnek fizetni. 
A fenti számok magukban foglalják a termék összes saját költségét, viszont nem tartalmazzák a tanácsadói, terjesztői díjakat. 
Továbbá nem veszik figyelembe az Ön adózási helyzetét, amely szintén befolyásolhatja a visszakapott összeget.

Risk Indicator

Lower Risk    Higher Risk

1 2 3 4 5 6 7
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EUR/GBP, 40 000
Nyitó ár: 0.875 
Kezdő pozícióméret: 40’000 EUR
Minimum fedezeti követelmény: 1 333.33 EUR (instrumentum tőkeáttét 1:30)
Kezdő tőke: 1 500 EUR

Long pozíció (vétel)

Stresszhelyzet
Kedvezőtlen helyzet
Közepes helyzet
Kedvező helyzet

Árfolyam változás/ 
új árfolyam

-5% / 0.83125
-2% / 0.8575

0% / 0.875
+1% / 0.88375

Nyereség/ 
Veszteség
-1750 GBP

-700 GBP
0 GBP

+350 GBP

Új tőke
Teljesen elveszett

683.67 EUR
1 500 EUR

1 896.04 EUR

Árfolyam változás/ 
új árfolyam 

+5% / 0.91875
+2% / 0.8925

+0% / 0.875
-1% / 0.86625

Nyereség/ 
Veszteség

-1 750 GBP
-700 GBP

0 GBP
+350 GBP

Új tőke
Teljesen elveszett

715.69 EUR
1 500 EUR

1 904.04 EUR

Short pozíció (eladás)



MI TÖRTÉNIK ABBAN AZ ESETBEN, HA A DUKASCOPYNAK NEM ÁLL MÓDJÁBAN AZ ÖN 
SZÁMÁRA A KIFIZETÉST TELJESÍTENI?

A Dukascopy Europe IBS AS egy Európai Uniós engedéllyel rendelkező brókercég, amely a Financial and Capital Market 
Commission (FCMC) felügyelet alár tartozik. Az Investor Protection Law törvény és az Európai Parlament és Tanács 97/9/EK 
Befektetőkártalanítási rendszerekről szóló irányelve alapján a visszavonhatatalanul elvesztett pénzügyi instrumentumok 
értékének, vagy a befektetési szolgáltatás nem végzéséből származó veszteségek 90%-a, mint kompenzáció garantált a 
befektető számára, ügyfelenként 20 000 EUR-t nem meghaladó összegig.
További részletes információ az  hivatalos oldalain található.FCMC

MIK A KÖLTSÉGEK?
Ez a táblázat a különböző költségeket mutatja Rolling Spot FX kereskedés esetén. Az előző példát használva 40000 EUR/GBP, 
emellett a maximum kereskedési díjat és a legkedvezőtlenebb napon túli megtartási díjat vesszük alapul.

MENNYI IDEIG AJÁNLOTT EGY POZÍCIÓ TARTÁSA, ÉS LEHETSÉGES A KORAI PÉNZKIVÉTEL?
Nincsen előre meghatározott minimum tartási idő. A CFD-k kereskedése általánosságban rövidtávú, gyakorta napon belüli 
kereskedés az árfolyamváltozásokra. Befektetését bármikor megnyithatja és lezárhatja a piaci időszak alatt.
Az elérhető tőke a számlán bármikor kivehető az  található kiutalási kérelem elküldésével, vagy kapcsolatba ügyfél fiókban
lépve ügyfélszolgálatunkkal.

HOGYAN TEHETEK PANASZT?
Panaszát jelezheti közvetlenül személyes kapcsolattartójának vagy emailben a legal@dukascopy.com címre, vagy levélben a 
követező posta címre: Lacplesa iela 20a-1, Riga, LV-1011, Latvia.

EGYÉB VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Egyéb vonatkozó információk a termékről a következő oldalakon találhatók:
ü Termékleírás: https://www.dukascopy.com/europe/hu/forex/forex_trading_accounts/link/ 
ü Fedezeti követelmények: https://www.dukascopy.com/hu/english/forex/forex_trading_accounts/margin/
ü Napon túli megtartás: https://www.dukascopy.com/hu/english/forex/forex_trading_accounts/overnight/
ü Költségek: https://www.dukascopy.com/europe/hu/about/fee-schedule/
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Long Short

-2 EUR

-2.8 EUR

-1.35 EUR
-6.15 EUR

350 EUR

343.85 EUR

Belépés és kilépés 
költségei - Spread

Belépés és kilépés 
költségei – Forgalmi jutalék

Custos de manter posição 
de um dia para outro

A devizaváltási díj felszámolásra kerülhet olyan esetkben, ahol a számlavezetési deviza eltér a kereskedés devizanemétől.

-2 EUR

-2.8 EUR

+0.77 EUR
-5.57 EUR

350 EUR

344.43 EUR

A spread a platformunkon jegyzett vételi (ask) és eladási (bid) árfolyam közötti különbség, amely az 
kereskedés nyitásakor és zárásakor �zetendő. Ez lehet több vagy kevesebb is függően a spread 
értéktől az ügylet megkötésekor. 

A forgalmi jutalék minden végrehajtott megbízásnál �zetendő. Ennek mértéke függ a Nettó letéttől, 
tőkétől. Részletes leírás a oldalunkon található.Díjszabás 

Amikor egy pozíciót napon túl megtart, akkor ennek a költsége levonásra vagy jóváírásra kerülhet 
számláján. Ennek mértékét az idevonatkozó kamatok és az Ön kereskedés tevékenysége 
határozza meg. 
Ezek a teljes költségek a leírt esetekre.

Egyszeri 
költségek

Folyamatos 
költségek
Összesített költségek
Kedvező helyzet esetén költségek nélkül?
Kedvező helyzet estén költségek 
levonás után?
Eseti költségek Deviza váltás

https://www.fktk.lven/customer-protection/operation-of-guarantee-funds/protection-of-financial-instru.html
https://eu-live.dukascopy.com/fo/reports/trader/
https://www.dukascopy.com/europe/hu/about/fee-schedule/?c1#tradingCommissions
https://www.dukascopy.com/europe/hu/about/fee-schedule/?c1#tradingCommissions
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