
 

 

Dokumentum a Kulcs Információkról – CFD a Vagyon Mutatókban     

 

Dokumentum célja 

Ez a dokumentum alapvető információkat nyújt e befektetési termékkel kapcsolatban. Nem marketing 

anyag. Az információ adása a jog által kötelező, hogy segítsen megérteni e termék természetét, a 

kockázatokat, költségeket, lehetséges nyereséget és veszteséget és segít összehasonlítani más 

termékekkel. 

 

Termék 

CFD Forex Pairs-ben 

A Blackwell Global Investment (UK) Limited egy korlátozott felelősségű társaság, Angliában és 

Waslesben van bejegyezve a székhelye 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, Egyesült Királyság. 

Cégjegyzékszám 09241171. A Blackwell Global Investment a  Financial Conduct Authority által lett 

engedélyezve és van szabályozva. A pénzügyi szolgáltatásra bejegyzett száma 687576. 

Ez a dokument 2019 Februárban volt utoljára frissítve. 

 

Weboldal: www.blackwellglobal.com  Telefonszám: +44207 193 4808  Email: cs@blackwellglobal.com 

 

Felhívás 

Ön éppen egy olyan terméket vásárol ami nem egyszerű és nehezen érthető. 

 

Mi ez a termék? 

Típus 

Ez a dokumentum a tőkeáttételes termékekkel függ össze, ismert még mint „különbözeten alapuló 

ügyletek”vagy CFD. A CFD lehetővé teszi, hogy közvetetten legyen kitéve egy mögöttes terméknek mint 

például értékpapír, árucikk, index és egyéb eszköz típusok. Ez azt jelenti, hogy Ön soha nem fogja 

birtokolni a mögöttes terméket, de nyereséget vagy veszteséget könyvelhet el a mögöttes termékben 

megvalósuló pénzmozgás miatt. 

 

A Vagyon Mutató CFDékkel mindig párban kereskednek (US100/USD) és magába foglalja az együttes 

eladását és vételét két különböző értéknek. Az első felsorolt pár neve „Base” és  a második a „Quote’ 

pénznem. A nyereség és a veszteség a „quote” pénznemben fog nőni. Ez a dokumentum 

kulcsfontosságú információkat nyújt  ahol a mögöttes befektetés amit választott azok a Vagyon Mutató 

CFDék mint a DAX30(DE30)vagy az FTSE100(UK100). Azzal, hogy elvesz egy CFD pozíciót a 

kereskedő beleegyezik hogy átváltja  az árkülönbségét egy indexnek az egyik időtartamából a 
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másikba. A Vagyon Mutató CFDék képesek, hogy lefedjék az összes kulcs mutatót az egész világon, ami 

biztosítja  a kereskedőnek egy országban, hogy részt vegyen a világpiacon. Ráadásul a UK és az US 

piacokon kívűl a CFdél lefedik az Aussie 200-at, a távol-keleti piacokat, a Német DAX-ot és sok mást- 

Több információt található a Vagyon mutató CFDék-ről a  https://www.blackwellglobal.com/cfds/. 

 

Célkitűzés 

A CFD-kel való kereskedés célja, hogy spekuláljunk arra mekkora lesz a Vagyon mutató CFD pár 

pénzmozgásának a nagysága és, hogy az Ön haszna mennyiben függ a Vagyon Mutató  mozgásától 

valamint  pozíciója nagyságától. Például ha Ön abban a hiszemben van, hogy a Német DAX értéke 

növekedni fog az EUR-hez viszonyítva akkor vásárolni fog egy CFD-ét DE30/EUR-ban (más néven 

hosszútávú) azzal a szándékkal, hogy később magasabb áron eladja. A különbség a vételár és az eladási 

ár között megfelel a profitodnak ha levonásra kerülnek a további költségeid (a részleteket lásd alul). 

Másrészről ha úgy gondolod, hogy a Német DAX értéke csökkeni fog az EUR-hoz viszonyítva akkor 

eladja a CFD-ét DE30/EUR-ban (más néven rövidtávú) azzal a szándékkal, hogy visszavásárolja később 

alacsonyabb áron.  A különbség a vételár és az eladási ár között megfelel a profitodnak ha levonásra 

kerülnek a további költségeid (a részleteket lásd alul). Azonban, mindkét esetben ha a piac az ellenkező 

irányba változik mint ahogy arra számított akkor veszteséget fog szenvedni. A tőkeáttételesen való 

kereskedés nagyobbá teszi mind a nyereséget mind a veszteséget a befektetéssel kapcsolatban. 

  

A tőkeáttétel egy eszköz ami sokszorozza az elérhető egyenlegét. A tőkeáttételesen való kereskedés 

lehetővé teszi, hogy nagyobb pozíciót nyisson mivel a szükséges letét alacsonyabb lesz a választott 

tőkeáttételének megfelelően. Habár a tőkeáttétellel nagyobb nyereséget tud elérni mindig ott van a 

kockázat, hogy nagyobb veszteség éri ,mert a pozíció amit nyitott magasabb mennyiségű (lot mérték). 

Az mi alap lot mérték értékünk a következő: 1 Lot Német DAX(DE30/EUR) = 100 egység DE30 

 

Kiskereskedelmi Befektetők 

A CFD-ék olyan befektetőknek van szánva akiknek tudása illetve tapasztalata a tőkeáttételes 

termékekkel, illetve érti hogyan következnek az árak a CFD-ékből, a kulcsfogalom a letétnél és a 

tőkeáttételnél, hogy a veszteségek meghaladhatják a depositot és megfelelő pénzügyi eszközökkel kell 

rendelkezni ahhoz, hogy viselni tudja a veszteségét az egész befektetett összegnek. CFD-ék azoknak a 

befektetőknek is van tervezve akik megengedhetik maguknak a magas kockázatot és akik a terméket 

rövid távú befektetésre tervezik használni és/ vagy spekulatív célú kereskedésre. 

 

Időtartam 

A CFD-éknek a FXen általában nincsen lejárati ideje vagy minimum időtartama ameddig tartani lehet. 

Ön dönti el, hogy mikor nyitja vagy zárja be a pozícióját. Lehet, hogy lezárjuk a pozícióját anélkül, hogy 

figyelembe vennénk a korábbi beleegyezését ha nem tart elegendő letétet a számláján 

 

Mik a kockázatok és mit kapok cserébe? 

Összefoglalt Kockázat mutató(“SRI”) 
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                           Alacsonyabb Kockázat                                                                                                                                                                Magasabb Kockázat 

Az összefoglalt kockázat mutató az egy ismertető a termék kockázatának nagyságáról összehasonlítva 

más termékekkel. Megmutatja, hogy milyen valószínűséggel fog a termék veszteséges lenni a piaci 

mozgásoktól függően vagy attól, hogy mi nem tudjuk majd teljesíteni a kifizetést. Ezt a terméket mi a 7 

a 7ből erősségűre osztályoztuk ami a legmagasabb kockázati kategória. Ez az értékelés minősíti a 

lehetséges veszteséget a termék jövőbeli teljesítményétől ,nagyon magas fokon. 

A CFD kereskedés megköveteli, hogy tartson egy bizonyos szintű tőkét a számláján abban azért, hogy 
pozíciókat nyisson és pozíciókat tartson nyitva. Ezt úgy nevezik, hogy kezdeti letét illetve a pozíció 
fenntartásához szükséges letét. A terjedelem változhat és a CFD árak vonatkozhatnak magas 
illékonyságra/bizonytalanságra ami gyorsan tud veszteséget eredményezni. Ezért a CFD egy 
tőkeáttételes termék ami következtében a mögöttes piaci mozgások gyorsan veszteségesek lehetnek. 
 
 
Árfolyam kockázat 
 
Legyen tisztában a pénznem kockázattal. A végső nyereségre kihatással van  a CFD ügyletből  a számlája  
pénzemétől eltérő pénznemben, mind a teljesítmény a CFD árfolyamból, és az átváltaási árfolyam  
mindkét pénznem között. Ez a kockázat  nincs figyelembe véve fent látható mutatón. 
 

Teljesítmény szcenáriók 
 

A lent bemutatott szcenáriók bemutatják, hogy hogyan tud teljesíteni a befektetése. Összetudja 
hasonlítani más termékkel. A bemutatott szcenáriók nem pontos mutatók csupán becslések a jövőbeli 
teljesítményről. Amit megkap az változni fog a piac viselkedésétől függően és, hogy milyen hosszan 
tartja magánál a befektetést/terméket. 
 

A tábla lent megmutatja az összeget amit visszakaphat különböző szcenárióktól függően, tegyük fel, 
hogy őn megvesz 1 lot DE30-ot(DAX Készpénz Index) (1lot=20 ügylet), 12400-nál és az Ön pozíciója 
aznap lezárul. A használt tőkeáttétel 20:1, azaz 5% kezdeti margin követelmény =12400 ((12400 x 5%) 
x 20 ügylet). A nyereség és a veszteség 2 EUR-val nő minden 0.1-es mozgásnál a mögöttes áron. A 
pozíció aznap lezárul. Az Ön számlája EUR –ban van kifejezve. 
 

Hosszútávú Szcenario Záró ár Ár változás Profit/veszteség USB-ban 
 

Kedvező 12648 +2% ((12648 -12400) × 20) = 4960 Profit 

Mérsékelt 12338 -0.5% ((12338 - 12400) × 20) = -1240 Veszteség 

Kedvezőtlen 12152 -2% ((12152 - 12400) × 20) = -4960 Veszteség 

Stress 11780 -5% ((11780 - 12400) × 20) = -12400 Veszteség 

 

A mutatott ábra tartalmazza az összes költségét magának a terméknek kivéve a jutalékot és más díjakat, 

amik megtalálhatóak a Forex szakaszban a cég weboldalán.  Az ábra nem veszi figyelembe az Ön 

személyes adó helyzetét, ami szintén befolyásolhatja azt, hogy mennyit kap vissza. 

 

 



 

Mi történik ha a cég képtelen  a kifizetésekre? 

Ha a Blackwell Global képtelen teljesíteni a pénzügyi kötelezettségeit, Ön elveszítheti a befektetése 

értékét. Mindamellett a Blackwell Global része a Pénzügyi Szolgáltatások Kárpotlása tervezetnek 

(FSCS), ami fedezi a megfelelő befektetéseket 50,000 GBP-ig személyenként, cégenként. További 

információk a FSCS-ről megtalálhatóak a weboldalukon. 

 

Mik a költségek? 

Egyszeri költségek  Terjedelem  A költségek terjedelme a 
különbség a vételi és az eladási 
ár között amik a likdiditás 
nyújtóinktól erednek. Az üzlet 
nyitásakor van felszámolva. 

Jutalék Ez egy fix jutalék fel van 
számolva a nyitó üzletnél. Ez a 
jutalék változik a számlájától 
függően. 

Valuta átváltás A valuta átváltás terjedelme 
minden alkalommal fel lesz 
számolva amikor átváltják a 
nyereséget, veszteséget és 
/vagy egyéb díjakat amik a 
számláján megnevezett 
pénznemtől eltérő pénznemben 
vannak kifejezve. 

Állandó költségek Swap (Napi pénzügyi költség) Minden éjszakáért amikor a 
pozíciója nyitva van swap díj 
lesz hozzáadva vagy levonva a 
számlájáról.Minél hosszabban 
van a pozíció fenntartva annál 
több költség adódik hozzá. 

 

További információkért a költségekkel kapcsolatban kérjük látogassa meg weboldalunkat itt. 

 

Milyen hosszan kéne megtartanom és kivehetem-e a pénzt korábban? 

CFD pozíciót fent lehet tartani bármilyen hosszú ideig azaz lehet napi és lehet hosszabb időtartamú. A 

spread költségek (amikor pozíciót nyit) nem függnek össze a CFD üzlet időtartamával, azonban swap 

díjak egyik napról a másikra lépnek érvénybe minden napért amikor pozíció átvihető. Ellenőrizze a 

terméket, hogy eldöntse mikor van a megfelelő időpont a pozíció bezárására. A pozíciót be lehet zárni 

bármikor a piaci nyitvatartás alatt. 

 

Hogyan tehetek panaszt? 

Ha panaszt szeretne benyújtani megteheti úgy, hogy emailt küld a complaints@blackwellglobal.com -

ra. További részletekért kérjük látogasson el a  Complaints Handling Procedure” oldalunkra. 

Abban az esetben ha nem tudjuk megoldani a problémáját az Ön elvárásai szerint panaszt nyújthat be 

a Pénzügyi Ombudsmannál.  

mailto:complaints@blackwellglobal.com
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Egyéb lényeges információk 

További indormációkért a CFDék-ről kérjük keresse fel a  www.blackwellglobal.com.  
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