Dokument Zawierający Kluczowe Informacje - CFD na
Akcje
Cel: niniejszy dokument ma na celu dostarczenie kluczowych informacji dotyczących tego konkretnego produktu
inwestycyjnego i nie powinien być traktowany jako materiał marketingowy. Istnieje prawny wymóg dostarczania
tych informacji, w celu ułatwienia Ci zrozumienia natury, ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat
związanych z tym produktem i umożliwienia porównania tego produktu z innymi oferowanymi produktami.
Nazwa produktu: kontrakty na różnice dla akcji to (European BMW BMW (Bayerische Motoren Werke),
XETRA, DBK Deutsche Bank AG, XETRA, SIE Siemens AG, XETRA, VOW3 Volkswagen AG, XETRA and
American – AA Alcoa Corporation, AAPL Apple Inc., ABX Barrick Gold Corporation, ADBE Adobe Systems
Incorporated, AEGN Aegion Corporation, AIG American International Group, Inc., ALK Alaska Air Group, Inc.,
AMD Advanced Micro Devices, Inc., AMZN Amazon.com, Inc., AXP American Express Company, BA The
Boeing Company, BABA Alibaba Group Holding Limited, BAC Bank of America Corporation, BHP BHP Billiton
Limited, BIDU Baidu, Inc., BLK BlackRock, Inc., BP BP plc, BRKb Berkshire Hathaway Inc., BUD AnheuserBusch InBev SA/NV, C Citigroup Inc., CAT Caterpillar Inc., CBS CBS Corporation, CELG Celgene Corporation,
CGC Canopy Growth Corporation, CL Colgate-Palmolive Company, CLDR Cloudera, Inc., CME CME Group
Inc., CRON Cronos Group Inc., CSCO Cisco Systems, Inc., CVX Chevron Corporation, DE Deere & Company,
DIS The Walt Disney Company, DWDP DowDuPont Inc., EBAY eBay Inc., F Ford Motor Company, FB
Facebook, Inc., FCX Freeport-McMoRan Inc., FDX FedEx Corporation, GE General Electric Company, GILD
Gilead Sciences, Inc., GM General Motors Company, GOOG Alphabet Inc., GS The Goldman Sachs Group, Inc.,
GWPH GW Pharmaceuticals plc., HD The Home Depot, Inc., HMC Honda Motor Co., Ltd., HON Honeywell
International Inc., HPQ HP Inc., HSBC HSBC Holdings plc., IBM International Business Machines Corporation,
INTC Intel Corporation, IP International Paper Company, IQ iQIYI, Inc., ITUB Itau Unibanco Holding S.A., IVZ
Invesco Ltd., JD JD.com, Inc., JNJ Johnson & Johnson, JPM JPMorgan Chase & Co., KO The Coca-Cola
Company, LAUR Laureate Education, Inc., MA Mastercard Incorporated, MBT Public Joint-Stock Company
Mobile TeleSystems, MCD McDonald's Corporation, MCO Moody's Corporation, MET MetLife, Inc., MGM
MGM Resorts International, MMM 3M Company, MO Altria Group, Inc., MOH Molina Healthcare, Inc., MRK
Merck & Co., Inc., MS Morgan Stanley, MSFT Microsoft Corporation, NBIX Neurocrine Biosciences, Inc., NFLX
Netflix, Inc., NKE NIKE, Inc., NVDA NVIDIA Corporation, PFE Pfizer Inc., PG The Procter & Gamble
Company, PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc., PM Philip Morris International Inc., PPC Pilgrim's Pride
Corporation, PYPL PayPal Holdings, Inc., RDSb Royal Dutch Shell plc, RIO Rio Tinto plc, SBGI Sinclair
Broadcast Group, Inc, SBUX Starbucks Corporation, SINA SINA Corporation, SMG The Scotts Miracle-Gro
Company, SNE Sony Corporation, T AT&T Inc., TLRY Tilray, Inc., TOT TOTAL S.A., TRV The Travelers
Companies, Inc., TSLA Tesla, Inc., TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, TWTR
Twitter, Inc., UNH UnitedHealth Group Incorporated, UTX United Technologies Corporation, V Visa Inc., VOD
Vodafone Group Plc, VZ Verizon Communications Inc., WB Weibo Corporation, WFC Wells Fargo & Company,
WMT Wal-Mart Stores, Inc., XOM Exxon Mobil Corporation, XRX Xerox Corporation, YNDX Yandex N.V.)

Ostrzeżenie o ryzyku: Instrument, który zamierzasz nabyć, jest bardzo skomplikowany i może być trudny do
zrozumienia.
Informacje dotyczące firmy dostarczającej produkt: TeleTrade-DJ International Consulting Ltd jest Cypryjską
Firmą Inwestycyjną (CIF) zarejestrowaną pod numerem HE272810 i posiadającą licencję nr 158/11 wydaną przez
CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission). Spółka regulowana jest przez Ustawę o Usługach
Inwestycyjnych i Rynkach Regulowanych 87 (I) / 2017. Więcej informacji o TeleTrade-Dj International
Consulting Ltd i naszych produktach można znaleźć na stronie https://www.teletrade.eu

Czym jest ten produkt?
Kontrakt typu A na różnicę kursową (“CFD”) jest kontraktem lewarowanym zawartym z TeleTrade-DJ
International Consulting Ltd na zasadzie bilateralnej. Pozwala inwestorowi spekulować na wzroście lub spadku
ceny instrumentu bazowego. Inwestor może kupić (lub zająć pozycję “długą”) kontrakt CFD, próbując skorzystać
z rosnących cen akcji; lub sprzedać (lub zająć pozycję “krótką”) kontrakt CFD, aby skorzystać ze spadku cen akcji.
Cena CFD jest pochodną ceny instrumentu bazowego, którym jest akcja. Na przykład, jeśli inwestor zajmuje
pozycję długą na kontrakcie CFD na spółkę ABC, a cena akcji spółki ABC rośnie, wartość CFD również rośnie.
Po zakończeniu kontraktu TELETRADE-DJ INTERNATIONAL CONSULTING LTD zapłaci inwestorowi
różnicę między wartością zamknięcia kontraktu a wartością otwarcia kontraktu, tj. zysk inwestora. Z drugiej
strony, jeśli inwestor zajmuje pozycję długą, a cena akcji spółki ABC spada, wartość kontraktu CFD również się
zmniejszy - tak więc po zakończeniu umowy inwestor zapłaci TELETRADE-DJ INTERNATIONAL
CONSULTING LTD różnicę między wartością końcową kontraktu a wartość otwarcia kontraktu. Kontrakty CFD
na akcje muszą zawsze być rozliczane finansowo i nie mogą być rozliczane za pomocą dostawy fizycznej lub
możliwego do zrealizowania rozliczenia z pomocą jakiegokolwiek innego instrumentu kapitałowego.
Lewarowanie CFD ma dodatkowy wpływ zwiększający zarówno zyski, jak i straty.
Przeznaczenie kontraktu
Celem kontraktu CFD jest umożliwienie inwestorowi uzyskania lewarowanej ekspozycji na ruch wartości bazowej
akcji (niezależnie od tego, czy jest to wzrost lub spadek), bez konieczności faktycznego kupowania, sprzedawania
lub innego przeniesienia bazowych akcji. Ekspozycja jest lewarowana, ponieważ CFD wymaga jedynie
niewielkiej części wartości nominalnej kontraktu ustalonej z góry jako początkowy depozyt zabezpieczający i jest
jedną z kluczowych cech obrotu kontraktami CFD. Na przykład, jeśli inwestor kupi 2 000 CFD, z których każdy
reprezentuje 1 akcję, przy początkowym depozycie zabezpieczającym 20,0% i bazowej cenie akcji wynoszącej
5,0 USD, początkowa inwestycja wyniesie 5,0 USD x 1,0 x 2 000 x 20,0% = 1000 USD. Wpływ dźwigni
finansowej, w tym przypadku 1:10 (1 / 10%), określił wartość nominalną kontraktu w wysokości 10 000 USD (5
USD x 2000). Co oznacza, że za każdą 1 punktową zmianę ceny (tj. zmianę o 0,01) instrumentu bazowego, wartość
CFD zmienia się o 20 USD. Tak więc, jeśli inwestor zajmuje pozycję długą, a rynek zwiększa swoją wartość, zysk
w wysokości 20 USD zostanie uzyskany za każdy wzrost o 1 punkt na tym rynku. I odwrotnie, jeśli wartość
rynkowa spadnie, poniesiona zostanie strata w wysokości 20 USD za każdy punkt, o który rynek obniży swoją
wartość. Z drugiej strony, jeśli inwestor posiada pozycję krótką, zysk jest współmierny z wszelkimi spadkami na
tym rynku, a strata z jakimikolwiek widocznymi wzrostami. Kontrakty CFD na akcje nie mają wcześniej
określonych terminów zapadalności i dlatego są otwarte. Długość okresu przetrzymywania pozycji dla tych
kontraktów CFD zależy od każdego inwestora, w zależności od strategii, stylu i zamierzonego wyniku transakcji
- dla tego okresu nie ma zalecanej długości. Automatyczne zamknięcie kontraktu CFD może nastąpić, jeśli
inwestor nie zdeponuje dodatkowych środków, dzięki którym spełni wymogi depozytu zabezpieczającego w
wyniku niekorzystnego ruchu cen. Stanie się tak, gdy saldo rejestru operacyjnego (equity; kapitał własny) spadnie
do pewnego procentu początkowej kwoty depozytu zabezpieczającego.
Zamierzony inwestor detaliczny
Produkt ten jest przeznaczony dla inwestorów, którzy posiadają wiedzę i rozumieją naturę instrumentów opartych
na dźwigni finansowej i mają wcześniejsze doświadczenie w radzeniu sobie z produktami lewarowanymi.
Potencjalnymi inwestorami są osoby, które rozumieją jak powstają ceny kontraktów CFD, znają podstawowe
pojęcia, takie jak depozyt zabezpieczający i dźwignia finansowa oraz rozumieją, że wszystkie depozyty na
rachunku mogą zostać całkowicie utracone. Powinni również rozumieć profil ryzyko/zysk produktu CFD w
porównaniu do handlu instrumentami bazowymi. Obowiązkowe jest również posiadanie przez inwestorów
odpowiednich środków finansowych i zdolności do poniesienia straty początkowo zainwestowanej kwoty.
Jakie są potencjalne zagrożenia i korzyści?
Spółka zaklasyfikowała ten produkt jako produkt wysokiego ryzyka ze względu na charakterystykę handlową,
dlatego ten produkt uzyskuje najwyższą ocenę ryzyka, która wynosi 7 na 7. Kontrakty na akcje CFD są wysoce
spekulacyjne i charakteryzują się wysokim poziomem ryzyka utraty całej początkowej wpłaty i / lub inwestycji.
Powinieneś upewnić się, że twoje konto zawiera odpowiedni poziom zabezpieczenia, aby uniknąć automatycznego
zamknięcia pozycji.

Przed podjęciem decyzji na instrumentach lewarowanych należy wziąć pod uwagę swoje cele inwestycyjne,
tolerancję ryzyka i poziom doświadczenia na tych produktach. Te produkty mogą nie być odpowiednie dla
wszystkich i powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z nimi ryzyko. Jeśli to konieczne, zasięgnij
niezależnej porady. Spekuluj tylko funduszami, które możesz utracić.
Potencjalne scenariusze: informacje zawarte w tym przykładzie odnoszą się do kontraktów CFD na akcje.
Poniższa tabela przedstawia możliwe wyniki zysku lub straty w różnych scenariuszach dla kontraktu CFD na
akcje (AXP - American Express Company). Scenariusz zakłada kupno 1 kontraktu CFD o wartości 100 akcji
AXP. Cena akcji wynosi 102.85$, co oznacza, że całkowita ekspozycja na akcje wynosi 10.285$ (100 akcji x
cena zakupu 102.85). Aby zainwestować w kontrakt nie należy posiadać depozytu wielkości 10.285$/
Zakładając, że poziom zabezpieczenia kontraktu CFD wynosi 5%, oznacza, że potrzebny jest depozyt 514.25$,
który stanowi 5% wartości 10285$.

Scenariusze
pozycji długiej

dla

Korzystna
Umiarkowana
Niekorzystna
Napięta
Scenariusze
dla
pozycji krótkiej

Korzystna
Umiarkowa
Niekorzystna
Napięta

Cena
otwarcia

Cena
zamknięca

$102.85

$110

$102.85
$102.85
$102.85

Zmiana ceny

Zysk/Strata

Zwrot
z
inwestycji
(%) z 514,25

7.00%

+$715

$105

2.10%

+$215

42%

$100
$90

-2.80%
-12.50%

-$285
-$1285

-55%
Strata kapitału

Cena
otwarcia

Cena
zamknięca

Zmiana ceny

Zysk/Strata

$102.85
$102.85
$102.85
$102.85

$90
$100
$105
$110

+12.5%
+2.8%
-2.1%
-7.0%

+$1285
+$285
-$215
-$715

+139%

Zwrot
z
inwestycji
(%)
z
514.25$
+250%
+55%
-42%
strata kapitału

Scenariusz powyżej pokazuje jak może się zakończyć wynik inwestycji. Powinieneś zawsze pamiętać, że nagły
wzrost zmienności może doprowadzić zarówno do wzrostu zysku lub straty z inwestycji. Ze względu na
wykorzystanie dźwigni finansowej zmiana kilku procent wartości instrumentu bazowego może znacznie wpłynąć
na zysk lub stratę.

Jakie są koszty?
Obrót kontraktem CFD na akcje pociąga za sobą następujące koszty:
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Różnica między ceną kupna (“cena bid”) a ceną
sprzedaży (“cena offer”) nazywa się spreadem.
Koszt ten jest realizowany za każdym razem,
gdy otwierasz i zamykasz transakcję.
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Prowizja naliczana jest w momencie kiedy
kupujesz i sprzedajesz wybrany instrument
Wszelkie środki pieniężne, zrealizowane zyski i
straty, korekty, opłaty i obciążenia, które są
denominowane w walucie innej niż waluta
bazowa rachunku, zostaną przeliczone na
walutę bazową rachunku przy użyciu mediany
cen obowiązujących par walut na platformie
transakcyjnej, gdzie mediana ceny jest
obliczana jako (cena offer - cena bid)
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Opłata naliczana jest na Twój rachunek za
każdą noc, w której Twoja pozycja jest
utrzymywana. Oznacza to, że im dłużej
trzymasz pozycję, tym większy jest jej koszt.

Przewalutowanie

Swap

Podane liczby obejmują wszystkie koszty produktu. Jeśli sprzedałeś ten produkt innej osobie lub poprosiłeś osobę
trzecią o poradę dotyczącą tego produktu, liczby te nie zawierają żadnych kosztów, które możesz ponieść, płacąc
tym osobom. Nie uwzględnia się również osobistej sytuacji podatkowej, która może również wpłynąć na wysokość
uzyskanego zwrotu.

Co się stanie w przypadku niewypłacalności TeleTrade-DJ International Consulting Ltd?
Jeśli TeleTrade-Dj International Consulting Ltd. nie jest w stanie wywiązać się z zobowiązań finansowych wobec
ciebie, możesz stracić całą wartość swojej inwestycji (tj. saldo rachunku posiadane w Spółce). Firma jest jednak
członkiem Funduszu Rekompensacyjnego dla inwestorów, który obejmuje uprawnionych klientów do
maksymalnej kwoty 20 000 EUR na osobę. TeleTrade-Dj International Consulting Ltd. segreguje wszystkie środki
klientów detalicznych ze środków własnych zgodnie z zasadami CySEC dotyczącymi zabezpieczenia
instrumentów finansowych i funduszy należących do klientów, w związku z czym fundusze klientów detalicznych
nie podlegają ryzyku jakiegokolwiek postępowania przeciwko Spółce .
Jak mogę złożyć reklamację, jeśli zajdzie taka potrzeba?
Jeśli chcesz złożyć skargę, wyślij e-mail z pełnym opisem problemu, na który natknąłeś się na adres
complaint@teletrade.eu. Po złożeniu pisemnej skargi członek naszego zespołu wyśle elektroniczne potwierdzenie
odbioru na zarejestrowany adres e-mail Zgłaszającego w ciągu pięciu (5) dni roboczych od otrzymania. Jeśli nie
jesteś usatysfakcjonowany ostateczną decyzją Firmy, możesz złożyć skargę do Rzecznika ds. Finansów na stronie
http://www.financialombudsman.gov.cy
Inne istotne informacje

Szczegółowe informacje na temat naszych kontraktów na akcje CFD i wszystkich naszych produktów można
znaleźć tutaj. Upewnij się, że zapoznałeś się i rozumiesz warunki handlowe, zasady realizacji zleceń oraz
ostrzeżenia o ryzyku zamieszczone w sekcji prawnej naszej strony internetowej.

