
 

KULCSFONTOSSÁGÚ BEFEKTETŐI TÁJÉKOZTATÓ 

ETF CFD-hez 

Cél 
 

Ez a dokumentum a potenciális ügyfél számára kulcsfontosságú információkat tartalmaz a befektetési termékről. Nem marketing anyag. Az 
információ közlést törvény írja elő, hogy segítse megérteni a termék természetét, a kockázatot, a költségeket, a potenciális nyereségeket és 
veszteségeket, valamint segítsen Önnek összehasonlítani a terméket más termékekkel.  
 

Termék 
 

A termék neve : Különbözeti szerződés Tőzsdén Kereskedett Alapokhoz (GREK - Global X MSCI Greece, PPA - Invesco Aerospace & 

Defense, SPY - SPDR S&P, XES - SPDR S&P Oil & Gas Equipt & Servs., XHB - SPDR S&P Homebuilders,  XLB - Materials 

Select Sector, XLI - Industrial Select Sector, XLK - Technology Select Sector, XLP - Consumer Staples Select Sect, XLU - Utilities 

SPDR, XOP - SPDR S&P Oil & Gas Explore & Prod) 

 
Termékgyártó: TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. A cég mint Ciprusi Befektetési Vállalat (CIF), a HE272810-es lajstromszámon 
bejegyzett, a Ciprusi Értékpapír és Tőzsde Bizottság (CySEC) engedélyével, a 158/11-es regisztrációs számon.  A társaságot a Befektetési 
Szolgáltatásokról és Tevékenységekről és Szabályozott Piacokról szóló törvény 87 (I) / 2017. szabályozza. További információt a TeleTrade-Dj 
International Consulting Ltd.-ről és termékeinkről a https://www.teletrade.eu . Valamint felveheti velünk a kapcsolatot, a +35722514442 -es 

telefonszámon. Ez a dokumentum legutoljára 2020. Január 22-én let frissítve 
. 

 

 

Figyelmeztetés: Ön olyan terméket készül vásárolni, amely nem egyszerű és ezért nehéz lehet megérteni. 

 

A Termék leírása: 
 

Típusa: A „különbözeti szerződés” (CFD) egy tőzsdén kívüli (OTC) piaci derivatíva, még pontosabban, a Vállalattal kötött tőkeáttétes szerződés, 
amely lehetővéteszi, hogy egy mögöttes eszközzel szembeni indirekt kitettségnek tegye ki magát, mely eszköz ebben az esetben egy Tőzsdén 
Kereskedett Alap (ETF). Ez azt jelenti, hogy soha nem lesz a mögöttes eszköz tulajdonosa, de nyereségre vagy veszteségre szert tehet a 
mögöttes eszköz árváltozásainak következtében. A kriptodeviza virtuális deviza, amely nem egy központi bank vagy állam álltal lett kibocsátva. 
A kriptodevizák árjegyzését egyedi kriptodeviza tőzsdékről származtatják, és azokat kriptodeviza tőzsdéken kereskedik. A jelenleg nállunk 
elérhető ETF CFD-k a következő weboldalon találhatóak: https://www.teletrade.eu/trade/condition-ndd-mt4/etf    
 

Célja: A CFD-vel való kereskedés célja, spekulálni egy mögöttes eszköz árában (álltalában rövid időtávon belül) bekövetkező változásokra. 
Az ETF CFD-vel való kereskedés eredménye, a mögöttes ETF árának változásától és pozíciója nagyságától függ. Lehetővé teszi az ön 
számára, hogy egy mögöttes eszközre, tőkeáttétes kitettségnek tegye ki magát annélkül, hogy az aktuális eszközt megvásárolná. Például, ha 

ön úgy gondolja, hogy a GREK - Global X MSCI Greece -en, jelentős volatilitás várható, akkor dönthet úgy, hogy CFD-t vásárol (más 

néven "long pozíciót"), az ETF-re, azzal a szándékkal, hogy később eladja azt, amikor az eszköz ára magasabb, mint a kezdeti szint. Az ön 
által vásárolt ár és az ön által eladott ár közötti különbség megegyezik a nyereségével, minusz minden járulékos költség (amennyiben van 

ilyen). Ha azonban úgy véli, hogy a GREK - Global X MSCI Greece ára esni fog, akkor eladhatja a CFD-t (más néven „short pozíciót”), 

azzal a szándékkal, hogy később visszavásárolja alacsonyabb áron, annál amennyinél korábban eladta, melynek eredményeképpen mi fizetjük 
önnek a különbséget, minusz minden járulékos költség (amennyiben van ilyen). Mindazonáltal mindkét esetben, ha az ár ön ellen mozdul és 
pozíciója lezárásra kerül, akár az Ön, akár egy fedezeti igény eredményeként, ön tartozni fog nekünk a negatív egyenlegvédelem 
függvényében felmerülő veszteségek összegével. Pozíció nyitásához, számláján a szerződés teljes értékének egy bizonyos százalékát kell 
letéteznie. Ezt nevezzük, kezdeti margin követelménynek(lásd lent). ). A marginkereskedés növelheti bármely veszteségét vagy nyereségét. A 
kiskereskedelmi befektetők álltal igénybevehető maximum tőkeáttét 5:1 (20%-os fedezet igénnyel) 
 
Megcélzott kiskereskedelmi befektető: E termékekkel való kereskedés, alkalmas mind a Kiskereskedelmi mind a Profeszionális ügyfelek 
számára, habár, e termékek kereskedelme olyan befektetők számára készült, akiknek (i) magas kockázattűrő készségük van (ii) olyan pénzzel 
kereskednek mely elvesztését a negatív egyenlegvédelem mellett, megengedhetik maguknak (iii) van tőkeáttétes termékekkel való 
kereskedési és/vagy befektetési tapasztalatuk és értik a margin kereskedésből fakadó kockázat hatásait, valamint (iv) főként rövid távon 
elérhető tőkenövekmény lehetőségét keresik, saját tőkéjük egy részének, pénzpiaci eszközökbe való befektetésével. A termék önkereskedő 
termék, csak aktív befektetők részére, nevezetessen, befektetőknek akik készek, személyessen figyelemmel követni a jegyzéseket, 
végrehajtani kereskedési tranzakciókat és készek saját döntéseket hozni pozícióik felett. Minden CFD melyben ön részt vesz velünk, önre és 
döntéseire vonatkozóan egyedi. Mikor megnyit vagy lezár egy pozíciót, ön a felelős; a mögöttes eszköz kiválasztásáért; a pozíció méretéért (és 
ezért a szükséges margin-ért); valamint azért, hogy használja e az álltalunk ajánlott kockázatkezelő eszközöket, úgy mint, stop loss(veszteség 
minimalizáló) és take profit(nyereség maximalizáló) utasításokat. Kérjük tartsa fejben, hogy minden egyes pozíciója befolyásolt, minden további 
nállunk nyitott pozíciója álltal. 
 

Meghatározás:  A CFD-k álltalában, nem határozott idejűek, lejárati idő vagy minimum tartási idő nélküliek, lejáratuk csak abban az esetben 
esedékes, ha Ön úgy határoz, hogy lezárja a kereskedést, vagy abban az esetben, ha nem áll rendelkezésére elegendő margin a pozíciója 
nyitva tartásához. 

  

https://www.teletrade.eu/
https://www.teletrade.eu/trade/condition-ndd-mt4/etf


Milyen kockázatok vannak és mit kaphatok cserébe? 

 
Összefoglaló Kockázat Mutató (SRI):  A Társaság ezt a terméket, kereskedési jellemzői miatt, magas kockázatú termékként osztályozta, 
ez a termék 7-ből 7, azaz a legmagasabb kockázati pontozást kapja. Eltekintve attól, hogy ETF-ek többségének ára elfogadható satabilitással 
bír, az ETF CFD-i kiemelten spekulatívak és a beágyazott 
tőkeáttét eredményeképpen, magas kockázattal 
eredményezhetik a kezdeti befizetés és/vagy befektetés teljes 
elvesztését. Önnek biztosnak kell lennie abban, hogy 
számláján megfelelő fedezet áll rendelkezésre, hogy pozícióját 
nyitva tudja tartani és elkerüljön bármely stop out-ot.  
Legyen tisztában a deviza kockázattal. Abban az esetben 
amikor a CFD kereskedési pénzneme eltér az elszámolás 
pénznemétől, az eszköz alap elemei a kereskedési 
pénznemben számolandóak. A számlán végrehajtott 
tranzakciók elszámolása az összegek átváltása után történik. A 
végeredmény, függvénye a két pénznem közötti átváltási 
értéknek. Ez a kockázat nem lett figyelembevéve a fenti 
mutatóban. 
A kereskedés kockázatai, a tőkeáttéttel növekednek – minden 
körülmények között, a veszteségek soha nem haladják meg a befektetés összegét.  y. Abban az esetben ha az Ügyfél számlaegyenlege 
negatív tartományba lép, piaci gap (rés) következtében, ezt az összeget a cég nem fogja kérni és az Ügyfél számlája vissza lesz emelve 
nullára (0). Magas volatilitás vagy piaci/gazdasági bizonytalanságok idején, a piaci árképzés kritikussan fluktuálhat; ilyen fluktuációk 
kifejezetten jelentősek és hátrányossan befolyásolhatják ha a pozíciói tőkeáttétesek. Ebből fakadóan, ezekben az esetekben vagy ismétlődő 
alapon, Margin call (tőkefedezeti igény) benyújtására sor kerülhet.  
Fedezet hiány esetén, a nyitott pozíciók kizárásra kerülhetnek és az ezzel járó minden veszteséget az Ügyfél viseli. Csak abban az esetben 
haladjon tovább CFD kereskedésre, ha tudomásul vette és ekfogadta a járulékos kockázatokat. Körültekintően fontolja meg, hogy a tőkeáttétes 
termékekkel való kereskedés Önnek való e. 
 
Teljesítmény példák: A megjelenített példák illusztrációi annak, hogy befektetése hogyan teljesíthet intraday (napközi) kereskedésben. Ön 
összehasonlíthatja ezeket más termékek teljesítmény példáival. A példák, becsült jövőbeni teljesítményt mutatnak be, alapjául a termék igazolt 
múltbéli érték változásai szolgálnak ezért nem pontos mutatók. A végeredmény mindig függvénye annak, hogy a piac hogyan teljesít és, hogy 
milyen hosszan tartja befektetését. A példák értéke olyan kereskedési pénznemben számoltak, melyek eltérhetnek a teljesítés pénznemétől. A 
stressz példa azt mutatja be, mit kaphat vissza extrém piaci körülmények között és nem foglalja magában azokat az eseteket amikor nem 

tudjuk kifizetni Önt vagy nem tudjuk teljesíteni kötelezettségeinket. Az alábbi táblázat, egy tipikus (GREK - Global X MSCI) kontraktus 

lehetséges profit és veszteség eredményeit mutatja be különböző esetekben, ami a (GREK - Global X MSCI)  árában bekövetkezett 

felfelé vagy lefelé mozgás alkalmával materializálódna. A példában feltételezzük, hogy Ön vásárol 100 rész (1 lot) CFD kontraktust a mögöttes 
ETF-re vonatkozóan. Az ETF kontraktusának ára  $7.3 , ami azt jelenti, hogy az ön névleges kitettsége a mögöttes áruval szemben $730 (100 
rész x a vásárlási ár $7.3 ). Feltételezve, hogy erre az ETF CFD-re a kezdeti margin 20%, azt jelenti, hogy önnek csupán $146 dollárt kell majd 
betéteznie, ami 20%-a, a $730 dollár névleges kitettségnek.  

Long (emelkedő ár) 
teljesítmény példa 

 

Nyitó Ár Záró Ár Árváltozás Nyereség/Veszteség 
A befektetett 
$146dolláros  
tőke hozama 

Kedvező  $7.3 $9 +23.3% +$170 +116,43% 
Elfogadható $7.3 $7.8 +6.8% +$50 +34.25% 
Nem kedvező $7.3 $7 -4.1% -$30 -20.54% 
Stressz $7.3 $5 -31.5% -$230 Total loss of 

capital 

Short (ereszkedő ár) 
teljesítmény példa 

 

Nyitó Ár Záró Ár Árváltozás Nyereség/Veszteség 
A befektetett 
$146 dolláros  
tőke hozama 

Kedvező  $7.3 $5 +$31.5% $230 +157.53% 
Elfogadható $7.3 $7 +$4.1% $30 +20.54% 
Nem kedvező $7.3 $7.8 -$6.8% -$50 -34.25% 
Stressz $7.3 $9 -$23.3% -$170 Total loss of 

capital 
 

A fenti példák azt mutatják be, hogyan teljesíthet  befektetése. Minding fejben kell tartania, hogy a volatilis ármozgás gyorsan vezethet 
befektetése profitjához vagy veszteségéhez és, hogy egy kisebb százalékos elmozdulás az árban, jelentős változásokat eredményezhet 
befektetése hozamában a tőkeáttét hatásának következtében 
 

 

 

 

 



Mi történik ha a TeleTrade-Dj International Consulting fizetésképtelen?  
 
Amennyiben a TeleTrade-Dj International Consulting Ltd. nem képes elegettenni pénzügyi kötelezettségeinek Önnel szemben, Ön elveszítheti 
befektetése teljes értékét (é.ú. a Vállalatnál vezetett számlaegyenlegét). Azonban, a Vállalat tagja az Investor Compensation Fund-nak 
(Befektető Védelmi Alap), amely biztosít minden jogosult ügyfelet maximum  €20000. euró / főig. További részleteket ITT(here) találhat. 

TeleTrade-Dj International Consulting Ltd., az ügyfelek pénzügyi eszközeinek és befektetéseinek örzéséről szóló SySEC szabályoknak 
megfelelően, minden kiskereskedői ügyfél tőkét, szegregál saját tőkéjétől, ezért a kiskereskedői ügyfél tőkéje nem kockázati alanya a Vállalat 
tevékenységének. 
 

Mik a költségek?  

 
Kereskedés költségei: A lenti táblázat, különböző fajta, ETF CFD-vel kapcsolatos költségeket mutatja be: 
 

 

Egyszeri 
belépő 
vagy 
kilépő 
költségek 

Spread (különbözet) 

A spread az adott eszköz, bid (vásárlási) és az ask (eladási) árának különbözete. Ez a 
költség érvényes minden kereskedési tranzakcióra és realizálódik, minden alkalommal, 
mikor megnyitásra vagy lezárásra kerül egy ügylet. A különböző ETF CFD-n végrehajtott 
ügyletek után  levonásra kerülő spread összege ITT (here) részletezett. 

Commission (jutalék) 
Ez az a jutalék amit egy eszköz adása és vételekor fizet. Ez a költség bizonyos számla 
típusok esetében nem kerül felszámításra. Azt, hogy a meghatározott számla típusokra a 
jutalék érvényes-e, ellenőrizheti ITT(here) 

Currency Conversion  

(pénznem átváltás) 

Ez a költsége a realizált profit és veszteség átváltásának, együtt minden kereskedési 
költséggel és díjjal, melyek az ön számlályától eltérő pénznemben denominált eszközzel 
való kereskedésből ered. Pld: Ez akkor érvényes ,ha EUR-ban denominált számlán, ETF-
vell kereskedünk ami USD-ben denominált, de nem érvényes ha, ugyanezzel USD számlán 
kereskedünk 

Folyó 
költségek 

Swap (átvezetés) 

Ez a finanszírozási költsége pozíciója napontúli nyitvatartásának. A swap költség, lehet 
pozitív vagy nagatív attól függően,  hogy milyen eszközzel kereskedünk. Minden 
rendelkezésreálló eszköz, long és short swap pontjai részletesen ITT(here) találhatóak 

 

Mennyi ideig tartsam és ki tudok-e venni pénzt korábban? 

 
Az ETF CFD-ken nincsen ajánlott vagy minimum tartási idő. Győződjön meg arról, hogy folyamatossan figyelemmelkíséri a terméket, annak 
érdekében, hogy eldöntse mikor van az alkalmas idő a pozíció lezárására, ami a piaci órák folyamán, bármikor megtehető, ami napi 24 óra a 
hét 5 napján amikor a piac nyitva van. Lásd a kereskedési órák és termékek, részletes kereskedési feltételeket a   
https://www.teletrade.eu/trade/condition-mt4/etf oldalon. Ön irányítja, hogy mikor nyitja vagy zárja pozícióját. Azonban, kérjük tartsa 

fejben, hogy az ön előzetes hozzájárulása nélkül , mi lezárhatjuk pozícióját, ha a számláján  nem tart elegendő rendelkezésre álló margin-t, 
illetve egy ügylet lezárásra kerülhet az ön álltal beállított stop loss vagy take profit következtében. Minden a számláján megnyitott pozíció 
automatikussan lezárásra kerülhet, ha a rendelkezésre álló tőkéje, a megkövetelt marin szint 50 százaléka alá esik(kiskereskedői számlákon) 
vagy 20 százaléka alá esik(professzionális számlákon). A rendelkezésre álló tőke kihívását bármely időpontban kérheti, jogosultság esetén 
végrehjtásra kerül, amilyen gyorsan lehetséges vagy a következő napon. A minimum kihívási összegek érvényesek. Néhány Bank átutalási 
költséget számolhat fel. 
 

Hogyan tehetek panaszt? 

 
Amennyiben panaszt kíván tenni, a körülmény leírásával melyel szembetalálta magát, küldjön e-mail-t a complaint@teletrade.eu címre. Amint 
az írásos panasz beérkezett, csapatunk egy tagja, elektrónikus visszaigazolást küld a Panaszos regisztrált email címére (5) munkanapon belül, 
hogy igazolja a Vállalat megkapta a panaszt. Amennyiben Ön nem elégedett a Vállalat végleges döntésével, panasszal élhet a Pénzügyi 
Ombudsmannál a http://www.financialombudsman.gov.cy/forc/forc.nsf/page15_en/page15_en?OpenDocument weboldalon. 
  

 

Egyéb releváns információk 

 
Részletes tájékoztatást talál az ETF CFD-kről IDE(here) kattintva. Kérjük feltétlenül olvassa át és értse meg az üzletvitel feltételeit, az 

utasítás végrehajtás szabályait, valamint a kockázati felhívást, melyeket weboldalunk jogi szekciójában talál  weboldal(website) 
 

 

https://www.teletrade.eu/about/investor-comp
https://www.teletrade.eu/trade/condition-ndd-mt4/stock
https://www.teletrade.eu/trade/account-types
https://www.teletrade.eu/trade/condition-ndd-mt4/stock
https://www.teletrade.eu/trade/condition-mt4/etf
mailto:complaint@teletrade.eu
http://www.financialombudsman.gov.cy/forc/forc.nsf/page15_en/page15_en?OpenDocument
https://www.teletrade.eu/trade/condition-ndd-mt4/stock
https://www.teletrade.eu/about/regulating-documents

