Klíčový informační dokument - CFD na komoditu
Cíl
Tento dokument vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Není to marketingový materiál. Informace jsou požadovány ze
zákona, abychom vám pomohli pochopit povahu, rizika, náklady, potenciální zisky a ztráty u tohoto produktu a abychom vám pomohli porovnat tento
produkt s ostatními produkty.
Produkt: CFD na komoditu
Výrobce produktu: Mount Nico Corp Ltd (eXcentral), držitel zmocnění Kyperské komise pro cenné papíry a burzu (CySEC) podléhající regulaci tohoto
orgánu pod číslem licence CIF 226/14. Zavolejte na číslo +357 24 020 200 nebo přejděte na https://www.excentral.com/ pro další informace.
Tento dokument byl naposled aktualizován 18. října 2019.
UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA: Chystáte ze zakoupit produkt, který není jednoduchý a může být náročný na pochopení. Tento produkt nemusí být vhodný
pro všechny investory. Přesvědčte se prosím, že dobře znáte související rizika.
Pro více informací viz zde.
Co je to za produkt?
Typ
Kontrakt na vyrovnání rozdílu („CFD“) je oblíbenou formou obchodování derivátů. Cena CFD na komoditu je odvozena z ceny odpovídající podkladové
komodity. Obchodování CFD umožňuje obchodníkovi spekulovat na stoupající nebo klesající ceny podkladové komodity. Ačkoliv nikdy nebudete
vlastnit podkladové aktivum, váš zisk nebo ztráta závisí na pohybech v ceně podkladového aktiva a velikosti vaší pozice. Pro jakékoliv CFD se uvádějí
dvě ceny: (a) ta vyšší cena („Ask“), za kterou může investor koupit („jít do dlouhé pozice“) a (b) nižší cena („Bid“), za kterou může investor prodávat
(„jít do krátké pozice“). Rozdíl mezi těmito dvěma cenami je spread. Páka vložená do CFD má potenciál zvýšit vaše zisky nebo ztráty. eXcentral nabízí
obchodní příležitosti na široké škále komodit, jako je zlato, stříbro a cukr.
CFD transakce s eXcentral se neprovádějí na uznávané burze/regulovaném trhu, spíše se dělají „over the counter“ (OTC).
Cíle
Cílem CFD je umožnit investorovi získat expozici vůči pohybu hodnoty podkladové komodity (nahoru i dolů), aniž by musel kupovat nebo prodávat
odpovídající podkladovou komoditu. Jednou z klíčových charakteristik obchodování CFD je to, že expozice je páková, neboť CFD vyžaduje, aby se složila
jen malá část pomyslné hodnoty kontraktu jako počáteční marže.
Pokud se budete domnívat, že hodnota komodity půjde nahoru, koupíte určitý počet CFD s cílem později prodat, až bude jejich hodnota vyšší. Rozdíl
mezi cenou „buy“ a vaší cenou „sell“ minus veškeré relevantní náklady (viz níže náklady) se rovná váš zisk. Pokud si budete myslet, že cena komodity
půjde dolů, prodáte určitý počet CFD s cílem později koupit zpět za nižší cenu. Avšak pokud se komodita bude hýbat v opačném směru a vaše pozice
bude uzavřená, budete nám dlužit částku za jakékoliv ztráty, které jste utrpěli (podle naší ochrany proti negativnímu zůstatku).
CFD na komodity obchodované s Mount Nico Corp Ltd obvykle nemají předem definované datum splatnosti, a proto mají otevřený konec. Komodity,
které se oceňují podle kontraktů future, mají definované datum splatnosti/exspirace, který by klienti měli vzít v úvahu pro své obchodní aktivity. Při
splatnosti/exspiraci může Společnost uzavřít klientské pozice nebo rolovat pozice do příštího dostupného kontraktu future. Není zde žádné
doporučené období držení a je na uvážení každého obchodníka, aby stanovil nejvhodnější období držení na základě své vlastní individuální strategie a
svých cílů. A konečně, obchodování na marži může zvýšit jakékoliv vaše ztráty nebo zisky.
Vezměte prosím na vědomí, že obchodování na marži vyžaduje extra opatrnost, protože sice můžete realizovat velké zisky, pokud se cena pohne ve
váš prospěch, ale riskujete i velké ztráty, pokud se cena pohne proti vám.
Pro více informací o maržovém obchodování viz zde.
Zamýšleno pro maloobchodního investora
Obchodování CFD na komodity není vhodné pro každého. Tyto produkty jsou nejčastěji určeny pro obchodníky, kteří mají znalosti a/nebo zkušenosti
na to, aby pochopili charakteristiku CFD a rizika spojená s obchodováním na marži; obvykle chtějí získat krátkodobé expozice vůči finančním
nástrojům/trhům; obchodují s penězi, jejichž ztrátu si mohou dovolit.
Vzhledem k tomu, že tento produkt je vysoce rizikový, osoby obchodující tento produkt budou mít toleranci pro vysokou volatilitu a ztráty a mohou
rozumět dopadu rizik spojených s obchodováním.
Období
Pozice CFD obvykle nemají pevné či navrhované datum splatnosti. Je na každém jednotlivém obchodníkovi, aby si určil vhodný čas pro otevření a
uzavření svých pozic. Komodity, které se oceňují podle kontraktů future, mají definované datum splatnosti/exspirace, který by klienti měli vzít v úvahu
pro své obchodní aktivity. Při splatnosti/exspiraci může Společnost uzavřít klientské pozice nebo rolovat pozice do příštího dostupného kontraktu
future.
Pokud se nevloží dodatečné prostředky pro splnění požadavků na marži kvůli negativnímu cenovému vývoji, může se stát, že pozice CFD bude
automaticky uzavřena.
Scénáře výkonnosti
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Níže uvedené scénáře ilustrují potenciální zisk a ztrátu v různých scénářích. Můžete je srovnávat se scénáři jiných produktů. Uvedené scénáře jsou
odhadem budoucí výkonnosti na základě důkazů z minulosti o tom, jak se liší hodnota této investice. Váš zisk nebo ztráta v každém případě závisejí na
tom, jak se chová trh a jak dlouho držíte CFD. Stresový scénář ukazuje, co byste mohli dostat zpět během extrémních podmínek na trzích, když bude
trh velmi kolísat.
Bylo použito následujících předpokladů pro vytvoření scénářů uvedených v tabulce 1 níže:
CFD on a Commodity (held intraday)
Gold Commodity opening price:

(P)

$1,300

Trade size (per CFD):

(TS)

1 LOT (100 Oz in the Gold Commodity)

Margin %:

(M)

1%

Leverage:

(L)

1:100

Margin Requirement ($):

MR = P x TS x M

$1,300

Notional value of the trade ($):

TN = MR x L

$130,000

Tabulka 1:
Closing Price
(incl. spread)

BUY/LONG

Price
change

Profit/Loss

Performance
Scenario

SELL/SHORT
Performance
Scenario

Closing
price (inc.
spread)

Price change

Profit/Loss

Favourable

$1,339

3%

$3,900

Favourable

$1,261

-3%

$3,900

Moderate

$1,320

1.5%

$2,000

Moderate

$1,280

-1.5%

$2,000

Unfavourable

$1,261

-3%

$-3,900

Unfavourable

$1,339

3%

$-3,900

Stress

$1,222

-6%

$-7,800

Stress

$1,378

6%

$-7,800

Čísla uvedená výše
ukazují intradenní obchodování, a tudíž neobsahují náklad na pozice držené přes noc. Pokud vám tento produkt prodal někdo jiný nebo vám nějaká
třetí strana poskytuje poradenství k tomuto produktu, tato čísla nezahrnují jakékoliv náklady, které jim platíte. Čísla nezohledňují osobní daňovou
situaci, která může ovlivnit váš zisk.
Jaká jsou rizika a co bych mohl dostat na oplátku?
Ukazatel rizik

1

2

3

NIŽŠÍ RIZIKO

4

5

6

7
VYŠŠÍ RIZIKO

Pro tento produkt není žádné doporučené nebo minimální období držby. Musíte si udržovat na účtu dostatečnou marži, aby se udržely otevřené
pozice. Obchodování na marži znamená, že byste mohli rychle ztratit obchodní zůstatek.
Není možné přesně předpovídat, jaký bude vývoj trhů v budoucnosti. Uvedené scénáře jen naznačují některé možné výsledky na základě nedávné
návratnosti. Skutečná návratnost může být i nižší.
Souhrnný indikátor rizika je jen určitým vodítkem, co se týče úrovně rizika tohoto produktu ve srovnání s ostatními produkty. Ukazuje, jaká je
pravděpodobnost, že u produktu dojde k finanční ztrátě kvůli pohybům na trzích. Tento produkt je klasifikován úrovní 7 ze 7, což je nejvyšší třída rizika.
Je tomu tak proto, že je zde možnost, že ztratíte veškerý svůj obchodní zůstatek.
Obchodní rizika se zvyšují použitím páky. Hodnoty mohou výrazně kolísat v časech vysoké volatility nebo tržní/ekonomické nejistoty. Takové kolísání
má ještě větší význam, pokud je u vašich pozic páka, protože může i nepříznivě ovlivnit vývoj vaší pozice. Výsledkem je to, že výzva na doplnění
prostředků může být uskutečněna rychle nebo často a v případě neplnění mohou být i vaše pozice uzavřeny. Obchodujte pouze poté, co jste pochopili
a akceptovali rizika. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás vhodné obchodování s pákovými produkty.
Nezapomínejte na měnová rizika. Můžete přijímat platby v jiné měně. Konečný zisk bude záviset na směnném kurzu mezi dvěma měnami. Toto riziko
se nebere v úvahu ve výše uvedeném indikátoru.
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Tržní podmínky mohou znamenat to, že váš obchod CFD na komoditu je otevřený a uzavřený za méně příznivou cenu, což by mohlo výrazně ovlivnit
částku, kterou dostanete zpět. Můžeme uzavřít váš otevřený CFD kontrakt, pokud si nebudete udržovat minimální marži, která je požadována, nebo
pokud budete jednat v rozporu s pravidly na trhu. Pro více informací o maržích viz naše Informace k maržím.
Technická rizika. Vzhledem k tomu, že obchodování produktu je závislé na technologiích, tj. PC, mobilních telefonech, internetu atd., jste vystaveni
riziku poruchy na elektronických zařízeních, která může způsobit prodlevu při otevírání a uzavírání transakce, za kterou Mount Nico Corp Limited
neponese odpovědnost.
Tento produkt nemá žádnou ochranu před budoucí výkonností na trzích, a proto by se mohlo stát, že ztratíte svůj obchodní zůstatek nebo jeho část.
Pro více informací k rizikům spojeným s obchodováním produktu viz náš dokument Upozornění na rizika.
Co se stane, když Mount Nico Corp Ltd nebude schopen vyplatit peníze?
Pokud Mount Nico Corp Ltd nebo jeho poskytovatel likvidity nebude schopen splnit své finanční závazky vůči vám, mohlo by vám to způsobit ztrátu
hodnoty jakékoliv pozice, kterou držíte u Mount Nico Corp Ltd. V takových případech byste však mohli mít nárok na Kompenzace z Fondu kompenzace
investorů (Investors’ Compensation Fund, zkr. ICF), který pokrývá investice splňující podmínky až do výše 20.000 EUR na osobu na firmu. Pokud si
budete přát získat více informací o ICF klikněte zde. Mount Nico Corp Ltd oddělí vaše prostředky od svých vlastních peněz v souladu s pravidly pro
správu klientských aktiv Kyperské komise pro cenné papíry a burzu (CySEC). Výše uvedený indikátor nebere v úvahu tuto ochranu.
Pro více informací můžete navštívit Kyperskou komisi pro cenné papíry a burzu (CySEC) na adrese: https://www.cysec.gov.cy/.
Jaké jsou náklady na držení pozic komoditních CFD?
Dříve, než budete obchodovat CFD na komodity, měli byste se seznámit s níže uvedenými náklady, které budete muset platit, a které mohou snížit
vaše čisté zisky nebo zvýšit vaše ztráty. Více informací o nákladech viz náš dokument Obecný dokument o poplatcích. Tabulka níže ilustruje typy
nákladů společně s jejich významem:
Spread
Jednorázové
náklady

Konverze měny

Pokračující
náklady

Náklad za denní
držení/Swap/Rollover

Rozdíl mezi cenou buy a cenou sell se nazývá spread. Tento náklad se realizuje pokaždé, když
otevřete a uzavřete obchod.
Jakákoliv hotovost, realizovaný zisk a ztráta, úpravy a poplatky, které jsou denominované v měně
jiné, než je základní měna vašeho účtu, budou převedeny na základní měnu vašeho účtu a z vašeho
účtu se strhne poplatek za konverzi měny.
Za každou noc, kdy se drží vaše pozice, se účtuje poplatek z vašeho účtu, v závislosti na držené
pozici (tj. dlouhá nebo krátká). To znamená, že čím déle budete držet pozici, tím víc to bude stát.
Swap je možné vidět na obchodní platformě.

Jak dlouho bych ji měl/a držet a mohou si dříve vybrat peníze?
Není žádné doporučené období držby. Můžete otevírat a uzavírat pozici CFD na komoditu kdykoliv během hodin obchodování na trzích.
Jak si mohu stěžovat?
Společnost zavedla a udržuje si Postup zpracování stížností, který najdete zde. Pokud si přejete podat stížnost, můžete ji podat na on-line formuláři
přes následující odkaz nebo můžete kontaktovat Společnost zde:
•

Adresa: Andrea Zappa & Makedonon 4, Honey Court V, 1st floor, Office 11A, 4040 Limassol, Kypr

•

Fax: +357 25 250 552

•

Telefon: +357 24 020 200

•

E-mail: info@excentral.com

Jiné relevantní informace
Informace obsažené v tomto informačním dokumentu by se měly číst společně s ostatními právními dokumenty, zejména s informacemi o smlouvě,
které jsou k dispozici na https://www.excentral.com/ , pod záložkou „právo“ (legal).
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