Klíčové informace o akciových indexech (CFD)
Záměr
Tento dokument obsahuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o marketingový
materiál a nepředstavuje investiční poradenství. Dokument s klíčovými informacemi je vyžadován
zákonem, aby pomohl pochopit povahu, rizika, náklady, potenciální zisk a ztráty vyplývající z tohoto
produktu a pomáhá k lepšímu srovnání s jinými finančními produkty.
Produkt
Název produktu: Akciové Indexy („Cash“ a „Futures“)
Distributor: Nabízeno společností Goldenburg Group Limited (dále jen „Společnost“), společnost
registrovaná na Kypru s registračním číslem HE 328474 a schválená Kyperskou Komisí pro Cenné Papíry
a Burzy („CySEC“) s licenčním číslem 242/14.
Upozornění
Chystáte se zakoupit produkt, který je složitý a může být obtížné jej pochopit.
O jaký produkt se jedná?
Typ
Akciové indexy CFD jsou pákové produkty, které Společnost nabízí na bilaterálním základě. Umožňuje
investorovi získat nepřímou expozici podkladovému aktivu jako je index. To znamená, že k ziskům nebo
ztrátám dochází na základě cenových pohybů podkladového aktiva, tj. finančního indexu. Investor může
buď koupit (BUY) akciový index, aby mohl profitovat z rostoucích cen na podkladovém trhu; nebo prodat
(SELL) akciový index a profitovat z klesajících cen. Cena akciových indexů je odvozena od ceny podkladové
tržní ceny, která může být buď aktuální („cash“), „Cash Index“ zahrnující Dividendy (Debetní nebo
Kreditní) s žádným Datem Rolloveru, nebo „Future Index“ nabízející Rollover na další Futures Kontrakt,
ale ne Dividendy.
Příklad
Pokud investor otevře nákupní pozici (BUY) a cena podkladového aktiva vzroste, hodnota akciových
indexů se zvýší – na konci kontraktu Společnost zaplatí rozdíl mezi konečnou a počáteční hodnotou
kontraktu. Naopak, pokud investor otevře prodejní pozici (SELL) a cena podkladového aktiva vzroste,
hodnota akciového indexu se zvýší – na konci kontraktu investor zaplatí Společnosti rozdíl mezi konečnou
a počáteční hodnotou kontraktu. Pákový efekt, se kterým fungují všechny akciové indexy má za následek
zvětšení rizika i ztrát. Akciové indexy jsou „Cash Indexy“ nebo „Futures Indexy“.
Cíle
Účelem akciových indexů je umožnit investorovi využít pákové expozice vůči pohybu hodnoty
podkladového trhu/aktiva (nahoru nebo dolů), aniž by bylo nutné nakupovat podkladový trh. Expozice je
s pákou, protože akciové indexy vyžadují pouze malé procento nominální hodnoty kontraktu, které je
potřeba předem stanovit jako počáteční marži, a je jednou z klíčových vlastností obchodování s akciovými
indexy CFD.
Investor CFD Marže Páka Tržní cena
Výpočet
Počáteční Směr Směr trhu
Zisk/
%
marže
Ztráta
A
1
10 % 10:1
5000
10 % x 5000 x 1
500
BUY NAHORU
ZISK
B
1
10 % 10:1
8500
10 % x 8500 x 1
850
SELL NAHORU ZTRÁTA
C
1
10 % 10:1
5500
10 % x 5500 x 1
550
BUY
DOLŮ
ZTRÁTA
Marže od 1. srpna 2018:
Hlavní akciové indexy: 5 % pro Dow Jones, S&P 500, NASDAQ, DAX, NIKKEI atd.
Vedlejší akciové indexy: 10 % pro Hang Seng Index, IBEX 35, ASX 200 atd.
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Když klesne volná marže z důvodu pohybu ceny v opačném směru oproti trhu, musí investor buď
financovat účet tak, aby udržoval úroveň marže nad úrovní stop out (automatický systém uzavření
pozice), který je na úrovni 50 % marže, nebo zavřít pozice, aby nedošlo ke stop outu, tj. automatickému
zavření otevřené pozice (otevřených pozic). Oznámení o margin callu je sděleno prostřednictvím trvalého
média, když úroveň marže klesne pod 100 %.
V případě CFD Futures Kontraktů má investor možnost uzavřít pozici k předem určenému datu expirace,
které je k dispozici na webových stránkách a komunikovat prostřednictvím trvalého média, nebo může
umožnit, aby se symbol pro nový kontrakt „převrátil“. V závislosti na směru obchodu BUY/SELL a zavírací
ceně aktuálního kontraktu k otevírací ceně nového kontraktu obchodní účet obdrží buď kredit nebo
debet, aby byl kompenzován rozdíl. To se děje zcela automaticky.
*Společnost si rovněž zachovává možnost jednostranně ukončit jakýkoliv kontrakt na akciových
indexech CFD, pokud má za to, že došlo k porušení smluvních podmínek.
Zamýšlený Retailový Investor
Akciové indexy CFD jsou k dispozici pro investory, kteří mají dostatečné znalosti o finančních trzích
a očekává se, že v minulosti měli obchodní zkušenosti s pákovými produkty. Předpokládá se, že
investoři budou rozumět tomu, jak se odvozují ceny CFD akciových indexů, klíčové koncepty marže
a jak pákový efekt funguje. Kromě toho musí také chápat, že obchodování s produkty s pákovým
efektem může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu a musí mít schopnost nést ztráty.
Indikátor rizika

Indikátor rizika představuje riziko spojené s těmito produkty ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje
možnosti, jak může pohyb produktů vést k finanční ztrátě investora. Indikátor rizika byl nastaven na
nejvyšší úroveň. Sazba označuje potenciální ztráty z budoucího výkonu produktu. Akciové indexy CFD
jsou pákové a rizikové produkty, které mohou způsobit ztráty. Ztráty nemohou přesáhnout investovanou
částku (záporný zůstatek), můžete však ztratit celý investovaný kapitál. Ochrana kapitálu před tržním
rizikem, úvěrovým rizikem a/nebo rizikem likvidity neexistuje.
Měnové riziko
Akciové indexy CFD je možné nakupovat nebo prodávat i v jiné měně, než v jaké je Váš účet vedený.
Konečné vyplacení, které můžete obdržet, závisí na směnném kurzu mezi oběma měnami.
Scénáře výkonu
Níže uvedené scénáře ukazují, jak by se mohla investice vyvíjet. To umožňuje srovnání mezi ostatními
produkty a jejich scénáři, aby bylo možné určit, který produkt je pro Vás vhodnější. Předložené scénáře
představují přibližnou budoucí výkonnost založenou na důkazech z minulé výkonnosti o tom, jak se
hodnota této investice liší, a nejsou přesným ukazatelem. Výsledek bude založen na tom, jak se trh
zachová a jak dlouho bude pozice u Akciových Indexů CFD otevřená. Stresový scénář naznačuje možný
výsledek v extrémních tržních podmínkách. Vývoj trhu v budoucnosti nelze přesně předvídat.
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Uvedené scénáře jsou pouze ukazatelem některých možných výsledků na základě nedávného
návratu. Skutečné výnosy by mohly být nižší.
Scénář
CFD
Otevírací cena: P
600
Velikost pozice (za CFD): TS
5
Marže %: M
10 %
Velikost Kontraktu: K
50
Požadovaná marže (€): MR= P x TS x M x K
15000
Předpokládaná hodnota pozice (€): TN=MR/M
150000
Tabulka 1
NÁKUP
Scénář výkonu

Zavírací cena Změna
(vč. spreadu) ceny

Příznivý
Průměrný
Nepříznivý
Stresový

609 €
604.5 €
591 €
570 €

Zisk/
Ztráta

1.5 %
0.75 %
-1.5 %
-5 %

2,250 €
1,125 €
-2,250 €
-7,500 €

PRODEJ
Scénář výkonu
Příznivý
Průměrný
Nepříznivý
Stresový

Zavírací cena Změna
(vč. Spreadu) ceny
591 €
595,5 €
609 €
630 €

Zisk/
Ztráta

1,50 % 2,250 €
0,75 % 1,125 €
-1,50 % -2,250 €
5%
-7,500 €

Co se stane v případě, že Vás Společnost není schopná vyplatit?
Společnost odděluje peněžní prostředky klientů od svých vlastních, v souladu se Zákonem 87 (I) 2017
a související směrnicí Kyperské Komise pro Cenné Papíry a Burzy na ochranu finančních nástrojů
a peněžních prostředků patřících klientům. Společnost je navíc členem Fondu pro odškodnění investorů
(ICF). Celková splatná náhrada každému krytému Klientovi Společnosti nesmí překročit částku dvacet tisíc
EUR (20 000 €). Pro více informací navštivte webovou stránku kyperské Komise pro Cenné Papíry a Burzy
na www.cysec.gov.cy.
Jaké jsou poplatky?
Jednorázové náklady
na vstup nebo výstup

Spread
Minimální komise

Průběžné náklady

Swapy

Rozdíl mezi prodejní cenou Sell a nákupní cenou Buy
Minimální poplatek účtovaný za službu provedení transakce
(platí POUZE pro akcie)
Pokud je BUY nebo SELL pozice otevřena po „uzavření trhu“,
bude tato otevřená pozice podléhat Swapovému Poplatku.

Jak dlouho bych měl/a pozice držet a mohu si své peníze vybrat předčasně?
Akciové indexy CFD nemají doporučenou dobu držení. Pokud Společnost umožňuje obchodování, může
investor koupit a/nebo prodat akciové indexy CFD za předpokladu, že trhy jsou otevřené pro
obchodování. Zkontrolujte si prosím všechny finanční nástroje a jejich obchodní hodiny na:
www.cfdworld.com.
Jak si mohu stěžovat?
Úplné podrobnosti o procesu vyřizování reklamací si prosím přečtěte v dokumentu Proces Reklamace
pro Klienty.
Další relevantní informace
Doporučujeme, abyste si přečetli „Obchodní podmínky“, „Upozornění na rizika“ a „Zásady nejlepšího
zájmu a vykonání pokynu“. Zmíněné dokumenty najdete v sekci Licence a regulace. Tyto informace jsou
k dispozici také na vyžádání.
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