
ČO JE PODSTATOU TOHTO PRODUKTU?
Typ
Tento finančný produkt je známy ako „zmluva o rozdiele“ alebo CFD. CFD vám umožňuje získať nepriamu expozíciu otvorením 
dlhých (nákupných) alebo krátkych (predajných) pozícií v podkladovom aktívach, ako sú cenné papiere, komodity, indexy a iné 
typy aktív. To znamená, že nikdy nebudete vlastniť podkladové aktívum, ale môžete dosiahnuť zisk alebo stratu v dôsledku 
pohybu cien podkladového aktíva, ako keby ste ho vlastnili.
Tento dokument obsahuje kľúčové informácie o CFD, kde zvolenou základnou investičnou možnosťou je akciový index, ako 
napríklad DAX, Dow Jones alebo CAC40. Akciové indexy, na ktorých v súčasnosti ponúkame CFD, nájdete na adrese: 
https://www.dukascopy.com/europe/english/cfd/range-of-markets/ (pozri „Indexy“).

Ciele
CFD na akciový index je forma obchodovateľnej zmluvy, ktorá má dva hlavné ciele, a to špekulácie a hedging.

Špekulácie
CFD môžete použiť na špekuláciu o pohybe ceny podkladového aktíva. Ak sa domnievate, že cena konkrétneho akciového 
indexu sa v budúcnosti zvýši - vaším cieľom je kúpiť CFD za nižšiu cenu a následne neskôr predať CFD za vyššiu cenu. Ak si 
myslíte, že cena klesne - vaším cieľom je predať CFD za konkrétnu cenu a očakávať, že bude kúpená neskôr za nižšiu cenu. 
Priaznivý pohyb cien bude mať za následok zisk, pričom opačný k vášmu pohybu cien bude mať za následok stratu, ktorá sa 
rovná rozdielu medzi nákupnými a predajnými cenami vynásobenými zmluvou / hodnotou expozície. (preto je zmluva „pre 
rozdiel“).

Zaistenie
Ak vlastníte skutočné podkladové aktívum (napríklad DAX akciový index), môžete byť vystavení trhovému riziku, čo znamená, 
že cena vášho podkladového aktíva sa môže časom znižovať. Na zmiernenie tohto rizika môžete použiť CFD na akciový index 
DAX otvorením opačnej smerovej pozície, a tým udržať cenu stanovenú ku dňu vstupu do pozície.
Zmluva o rozdiele používa cenu futures na bežné obdobie na príslušnom akciovom indexe ako náhradu za definíciu jeho ceny, 
takže jeho hodnota je v priamej závislosti od tejto ceny, ale na rozdiel od podkladového aktíva nemá dátum ukončenia 
platnosti, ktorý umožňuje ponechanie lehoty na zadržanie podľa uváženia klienta.

Zamýšľaný retailový investor 
Produkt nemusí byť vhodný pre všetkých retailových investorov. Investori musia mať dôkladné finančné znalosti, mať 
predchádzajúce skúsenosti na vysoko špekulatívnych finančných trhoch a mať voľné finančné prostriedky, ktoré sa môžu 
úplne stratiť.
Produkt môže byť zaujímavý pre investorov, ktorí majú v úmysle (1) využívať pohyby ceny podkladového aktíva bez toho, aby 
ho vlastnili; (2) hedžové expozície v podkladovom aktívach alebo jeho blízkych partnerských spoločnostiach, najmä v prípade, 
keď je na zabezpečenie potrebné minimalizovať kapitálové výdavky alebo krátke predaje.

Lehota
Produkt nemá dátum splatnosti. Produkt môže byť jednostranne ukončený Dukascopy za osobitných podmienok, ktoré 
zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na: 
ü Mimoriadne trhové podmienky;
ü Ukončenie alebo reštrukturalizácia podkladového aktíva;
ü Nedostatok likvidity alebo zhoršenie podmienok realizácie.
Ukončenie sa realizuje formou uzavretia existujúcich otvorených expozícií klienta v produkte.
Termíny ukončenia a osobitné podmienky sa definujú raz (ak vôbec), keď sa objavujú okolnosti, ktoré nútia ukončiť PRIIP a 
nemôžu byť vopred naplánované. 
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Tento dokument poskytuje kľúčové informácie o investičnom produkte. Nejde o marketingový materiál. Informácie sú vyžadované zo 
zákona s cieľom pomôcť pochopiť povahu, náklady, riziká a odmeny tohto produktu a porovnať produkt s inými produktmi.

Upozornenie
Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a môže byť ťažké ho pochopiť.



AKÉ SÚ RIZIKÁ A ČO MÔŽEM ZÍSKAŤ AKO VÝNOS?
Súhrnný ukazovateľ rizika je návodom na úroveň rizika tohto výrobku v porovnaní s inými 
produktmi. Ukazuje, aká je pravdepodobnosť, že výrobok stratí peniaze z dôvodu pohybu 
na trhoch. Tento produkt sme klasifikovali ako 7, čo je najvyššia riziková trieda. Miera 
potenciálnych strát z budúcej výkonnosti na veľmi vysokej úrovni.
Prítomnosť menového rizika. Všimnite si, že v prípade, ak je produkt denominovaný v 
mene odlišnej od meny vašich investícií (základná mena obchodného účtu), konečný výnos podlieha riziku kolísania 
výmenného kurzu medzi týmito menami. Toto riziko sa v uvedenom ukazovateli neberie do úvahy.
Tento produkt neobsahuje žiadnu ochranu pred budúcim výkonom na trhu, takže by ste mohli stratiť časť alebo celú investíciu.
Prítomnosť pákového efektu umožňuje, aby celková strata, ktorá vám môže vzniknúť, mohla prekročiť investovanú sumu. V 
tomto prípade však nebudete zodpovední za zúčtovanie záporného zostatku. Ani druhé riziko, nie ochrana, sa neberie do 
úvahy vo vyššie uvedenom ukazovateli rizika.
Ak vám nemôžeme zaplatiť z dôvodu platobnej neschopnosti, môžete využiť zákon o ochrane investorov, ktorý zabezpečí, aby 
klienti platobne neschopnej inštitúcie mali svoje chránené vklady do výšky 20 000 EUR vyplatené v lehote troch mesiacov. 
Vyššie uvedený ukazovateľ rizika túto ochranu nezohľadňuje.

VÝKONNOSTNÉ SCENÁRE
Tento dokument s kľúčovými informáciami nie je špecifický pre konkrétny produkt. Vzťahuje sa na CFD na akciový indexový 
produkt, ktorý ponúka Dukascopy Europe. Za každý obchod CFD, ktorý zadáte, budete zodpovední za výber nástroja, keď 
otvoríte a zatvoríte, veľkosť (riziko) a či použijete funkcie na zmiernenie rizika (napr. Príkazy na zastavenie straty).
Každý nástroj má inú bodovú cenu (hodnota riskovaná pre každú zmenu určitej číslice v cene), ktorá s ňou súvisí. Nájdete ich v 
sekcii Rozsah trhov na webovej stránke.
Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje potenciálny zisk a stratu pri rôznych scenároch. Tieto scenáre predpokladajú, že máte 
počiatočný kapitál vo výške 1 500 EUR a vyberiete si kúpu / predaj 2 zmlúv CFD v nemeckom indexe DAX (DEU.IDX / EUR). 
Bodová hodnota tohto nástroja je 0,1 EUR, čo znamená, že každá 1-bodová zmena (druhá číslica za desatinnou čiarkou) v cene 
prinesie zisk / stratu vo výške 0,2 EUR (vzhľadom na veľkosť pozície sú 2 zmluvy).
Predpokladá sa, že pozícia je držaná iba v rámci dňa (t.z. žiadne nočné náklady).

Tiež existuje niekoľko obchodných rizík, vrátane rizika pákového efektu, ktoré by ste si mali uvedomiť pred začatím 
obchodovania. Niektoré z nich (zoznam nie je vyčerpávajúci) zahŕňajú riziko pákového efektu, riziko marže, devízové   riziko, 
trhové riziko, riziko narušenia trhu, platformu online obchodovania a riziko IT.
Trh môže v budúcnosti pôsobiť inak. Pohyby v rámci dňa môžu prekročiť denné pohyby. To, čo urobíte alebo stratíte, sa bude 
líšiť v závislosti od toho, ako trh funguje a ako dlho budete mať zmluvu otvorenú. Vaša zmluva môže byť automaticky 
uzatvorená, ak vo Vašom účte neudržíte dostatočnú rezervu. Stresový scenár ukazuje, čo by ste sa mohli vrátiť v extrémnych 
trhových podmienkach, ale nie je to najhorší prípad a neberie do úvahy situáciu, keď vám nie sme schopní zaplatiť. Uvedené 
údaje zahŕňajú všetky náklady na samotný výrobok, ale nesmú zahŕňať všetky náklady, ktoré zaplatíte vášmu poradcovi alebo 
distribútorovi. Čísla neberú do úvahy vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže ovplyvniť aj to, koľko sa vrátite.

Risk Indicator

Lower Risk    Higher Risk

1 2 3 4 5 6 7
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DEU.IDX / EUR, 2 zmluvy
Otváracia cena: 12500,00 EUR
Výška počiatočnej pozície: 25000 EUR
Minimálna požiadavka na maržu: 1 250 EUR (pákový efekt nástroja 1:20)
Počiatočný kapitál: 1 500 EUR

Dlhá pozícia 

Stresový scenár
Nepriaznivý scenár
Mierny scenár
Priaznivý scenár

Zmena ceny / 
nová cena (EUR)

-7% / 11 625
-2.5% / 12 187.5

-0.25% / 12 468.75
+2% / 12 750

Zisk / Strata
-1 750 EUR

-625 EUR
-62.5 EUR
+500 EUR

Nová equity
Fully lost
875 EUR

1 437.5 EUR
2 000 EUR

Zmena ceny / 
nová cena (EUR)

+7% / 13 375
+2.5% / 12 812.5

+0.25% / 12 531.25
-2% / 12 250

Zisk / Strata
-1 750 EUR

-625 EUR
-62.5 EUR
+500 EUR

Nová equity
Fully lost
875 EUR

1 437.5 EUR
2 000 EUR

Krátka pozícia



ČO SA STANE, AK SPOLOČNOSŤ SAXO NEBUDE SCHOPNÁ ZAPLATIŤ?
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

AKÉ SÚ NÁKLADY? 
Táto tabuľka zobrazuje rôzne typy nákladov, ktoré sa vyskytujú pri obchodovaní s produktmi akciového indexu CFD na základe 
predtým použitého príkladu, t. J. Pozície 2 zmlúv v DEU.IDX / EUR. Predpokladá sa maximálna objemová provízia a najmenej 
výhodná jednodňová politika.

AKO DLHO MÁM PRODUKT DRŽAŤ A MÔŽEM SI PENIAZE VYBRAŤ SKÔR?
NNeexistuje žiadny minimálny minimálny podiel alebo odporúčané obdobie, počas ktorého by ste mali svoju investíciu 
ponechať otvorenú. CFD sa vo všeobecnosti používajú na krátkodobé obchodovanie s pohybom cien, často v priebehu dňa. 
Vaša investícia môže byť kedykoľvek otvorená a zatvorená počas trhových hodín.
Dostupné finančné prostriedky na vašom účte môžete kedykoľvek stiahnuť prostredníctvom žiadosti o výber z  oblasti klienta 
alebo kontaktovaním správcu účtu / tímu technickej podpory.

AKÝM SPÔSOBOM MÔŽEM PODAŤ SŤAŽNOSŤ?
Sťažnosť môžete podať priamo Správcovi účtu, ktorý vám bol určený alebo zaslaním e-mailu na adresu: legal@dukascopy.eu. 
Sťažnosti môžete poslať na adresu: Lacplesa iela 20a-1, Riga, LV-1011, Lotyšsko.

ĎALŠIE RELEVANTNÉ INFORMÁCIE?
Ďalšie relevantné informácie o produkte nájdete na nasledujúcich odkazoch:
ü Popis produktu: https://www.dukascopy.com/europe/english/cfd/what-are-cfds/
ü Požiadavky na marže: https://www.dukascopy.com/europe/english/cfd/margin-requirements/
ü Politika cez noc: https://www.dukascopy.com/europe/english/cfd/cfd-overnight-policy/
ü mesačné úpravy CFD: https://www.dukascopy.com/europe/english/cfd/cfd-monthly-adjustment/
ü Úprava dividend CFD: https://www.dukascopy.com/europe/english/cfd/cfd-dividend-adjustment/
ü Harmonogram poplatkov: https://www.dukascopy.com/europe/english/about/fee-schedule/
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-2.08 EUR

-2.62 EUR

-1.93 EUR
-6.63 EUR

500 USD

493.37 EUR

-2.08 EUR

-2.62 EUR

-1.58 EUR
-6.28 EUR

500 USD

493.72 EUR

Dlhá Krátka

Vstupné a výstupné náklady - 
objemová poplatky

Nočné poplatky

Poplatok za konverziu meny sa môže účtovať, ak sú vaše obchody denominované v inej mene, ako je základná mena vášho účtu.

Spread je rozdiel medzi nákupnou (dopytovanou) a predajnou (ponukovou) cenou kótovanou 
na našej obchodnej platforme a je splatný pri otvorení a uzavretí zmluvy. 
Mohli by ste platiť viac či menej v závislosti od sadzieb v čase uzatvorenia zmluvy.

Objemové poplatky sú splatné za každú vykonanú zákazku. Jeho výška závisí od čistého vkladu, 
vlastného imania. 
Podrobné členenie je uvedené v Sadzobníku poplatkov.

Tam, kde ste držali dennú pozíciu cez noc, jednodňové držanie náklady môžu byť naúčtované na váš 
účet alebo pripísané na váš účet. Jeho výška je obyčajne určená referenčnými sadzbami a závisí aj 
od vašej obchodnej aktivity.
Ide o celkové náklady a poplatky za opísaný scenár.

Jednorazové 
náklady

Opakované 
náklady 
Súhrnné náklady
Čo dostanete v priaznivom scenári bez použitia 
nákladov a poplatkov?
Čo dostanete v priaznivom scenári 
po nákladoch a poplatkoch?
Náhodné náklady Prepočet meny

Vstupné a výstupné náklady - 
Spread

http://www.fktk.lv/en/customer-protection/operation-of-guarantee-funds/protection-of-financial-instru.html
https://eu-live.dukascopy.com/fo/reports/trader/
https://eu-live.dukascopy.com/fo/reports/trader/
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