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KOCKÁZATRA FIGYELMEZTETŐ ÉRTESÍTÉS 
A Blackwell Global  Investments (UK) Limited egy Angliában és Walesben bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, amely 107 Cheapside, London 

EC2V 6DN címen rendelkezik székhellyel. Cégjegyzékszám: 09241171. A Blackwell Global Investments (UK) Limited vállalat a „Financial Conduct 

Authority” (FCA - Pénzügyi Szabályozó Hatóság) engedélyezése és szabályozása alatt áll. Pénzügyi Szolgáltatási cégjegyzékszám: 687576. 

 

A Blackwell Global Investments (UK) Limited vállalat (a továbbiakban: Blackwell Global) a „Financial Conduct 

Authority” (FCA - Pénzügyi Szabályozó Hatóság) engedélyezése és szabályozása alatt áll. Ezt az értesítést az FCA 

előírásainak megfelelően azért biztosítjuk, mivel ügyletek lebonyolításába kíván kezdeni a Contract for Difference 

(CFD-k) és FX ügyletek piacán. Az értesítés nem tud és nem is terjed ki, illetve magyarázza el a CFD és FX 

ügyletekkel történő kereskedéssel járó összes kockázatot és egyéb jelentős szempontot. 

 
Az FCA engedélyei értelmében a Blackwell Global nem nyújthat befektetési tanácsot befektetésekkel, illetve 

befektetéseket érintő esetleges tranzakciókkal kapcsolatosan, illetve semmilyen jellegű befektetési javaslatot nem 

tehet. Adatszerű piaci információkat, illetve az érdeklődése középpontjában álló tranzakciókkal kapcsolatos 

információkat tudunk nyújtani, továbbá tájékoztatni fogjuk az ezekkel járó potenciális kockázatokról, valamint e 

kockázatok minimumra csökkentésének módjáról. 

 
Az ilyen típusú tranzakciókkal való kereskedés nagy kockázattal jár, mivel a Blackwell Global által kínált termékek és 

szolgáltatások veszteségekkel, valamint nyereségekkel egyaránt járhatnak. A tőkeáttételes termékekkel történő 

kereskedés (ide tartoznak, de nem kizárólagosan az FX és CFD ügyletek) rendkívül spekulatív jellegűek, a 

veszteségek és nyereségek pedig gyors és heves mértékben ingadozhatnak a mögöttes piacok árbeli ingadozásaival 

együtt. Az ilyen termékekkel történő kereskedés általában tapasztaltabb befektetők számára ideális, és kizárólag csak 

akkor javasolt ilyen formájú kereskedésbe kezdeni, amennyiben teljes mértékben tisztában van a tranzakció 

természetével, valamint a veszteség kockázatának mértékével. 

 
Ezek a tranzakciók a lakosság számos tagja számára nem megfelelőek, emiatt alaposan át kell gondolnia, hogy vajon 

körülményeit, pénzügyi forrásait és befektetői céljait tekintve vajon Önnek megfelelők-e. Az ilyen formájú 

kereskedésbe kezdés lehetőségének átgondolásakor a következőkkel kell tisztában lennie: 

 
1. A nagymértékű „meghajtás” vagy „tőkeáttétel” erre a tranzakció típusra kifejezetten jellemző. Ez az 

ilyen ügyleteknél alkalmazott fedezeti rendszerből ered, amely során általában a kontraktus teljes 

értékéhez képest viszonylag szerény letétet vagy margint kell letenni, így a mögöttes piacon 

jelentkező, viszonylag kismértékű mozgás is aránytalanul drámai hatást gyakorolhat a kereskedésre. 

Amennyiben a mögöttes piaci mozgás kedvező az Ön számára, nyereséghez juthat, azonban egy 

ugyanolyan kismértékű kedvezőtlen piaci mozgás azon túl, hogy a teljes letét gyors elvesztéséhez 

vezethet, akár a kezdeti letétet meghaladó nagymértékű veszteségtöbbletet is eredményezhet. 

2. Ön felkérhető, hogy jelentős további fedezetet helyezzen letétbe rövid határidőn belül a kereskedés 

fenntartása érdekében. Ha az előírt határidőn belül nem nyújt ilyen kiegészítő forrásokat, ügylete 

veszteséggel zárható le, és Ön lesz felelős az esetleges hiányért. 

3. Előfordulhat, hogy CFD tranzakciókat nem végezhet egy adott vagy meghatározott befektetési 

tőzsdén. Normál kereskedési időben és normál kereskedési időn kívül, „árjegyzőként” eljárva CFD 

megbízásokat és ügyleteket végezhetünk likviditást biztosító szervezetünk árán (lásd a kereskedési 

időre vonatkozó Üzletviteli Feltételeket). A záró ügyletek árát a zárás időpontjában jegyzett spread 

diktálja, függetlenül a nyitási kereskedési spread-től, ami lehet nagyobb vagy kisebb. Nincs garancia 

a spread-re a zárás idejében. A velünk megnyitott minden CFD ügyletet velünk is kell zárni, más 

szervezet nem zárhatja. 

4. Amikor ilyen jellegű tranzakciókba kezdünk, azt az FCA  üzleti eljárási protokoll szerinti, kétirányú 

ügyfélmegállapodás keretein belül kell megvalósítanunk, kivéve, ha az adott eset ez alól kivételt 

képez. Minden esetben győződjön meg róla, hogy az üzletvitel szigorúan az ügyfélmegállapodásnak 

megfelelően megy végbe, és amennyiben úgy gondolja, hogy oka van az ellenkezőjét hinni, jelentse 

az esetet az FCA felé. 

5. A kereskedés megkezdése előtt minden esetben legyen tisztában az összes olyan költséggel és díjjal, 
amelynek megfizetéséért felelős. 

6. A CFD ügyletek magasabb kockázati befektetések, mivel a meghajtás korlátlan mértékű 

veszteségekhez vezethet. A lehetséges veszteségek limitálása és a nyugalom érdekében azonban az 

általunk kereskedést folytató ügyfelek számára egy egyszerű stop loss lehetőség, valamint - 

amennyiben ilyet kínálunk - garantált stop loss lehetőség is rendelkezésre áll. Az egyszerű és 

garantált stop loss lehetőségek rendelkezésre állásának biztosításában teljes körű mérlegelési 

jogkörrel rendelkezünk. 

7. Bizonyos kereskedési körülmények között egy pozíció elfogadása nehéz vagy akár lehetetlen is lehet. 
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Ez történhet például a gyors ármozgás idején, ha az ár annyira emelkedik vagy csökken egy 

kereskedési szakaszban, hogy a kereskedés korlátozásra vagy felfüggesztésre kerül. 

8. Pénzét az FCA előírásainak megfelelően elkülönített számlákon kell tartanunk, azonban ez nem 

minden esetben jelent teljes védelmet. 

9. Amennyiben oka van úgy gondolni, hogy nem az általunk felvázoltak, az ügyfélmegállapodás feltételei 

vagy az FCA szabályai szerint járunk el, bejelentéssel élhet a Pénzügyi Ombudsman Szolgálatnál: 

South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR; telefonszám: 020 7964 1482. 

10. Vállalatunkat a Pénzügyi Szolgáltatások Kompenzációs Rendszer (Financial Services 

Compensation Scheme) fedezi. Abban a valószínűtlen esetben, ha vállalatunknak felszámolással 

kellene szembe kell néznie, és nem tudnánk teljesíteni kötelezettségeinket, a lakkosági ügyfelek 

kártalanításra jogosultak a rendszerből. További információk a kompenzációs megállapodásról és a 

limitekről a Pénzügyi Szolgáltatások Kompenzációs Rendszerben találhatók: www.fscs.org.uk. 
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