
 

 

KULCSFONTOSSÁGÚ BEFEKTETŐI 

TÁJÉKOZTATÓ 
CFD Mezőgazdasági Árucikkek   

Cél 
 

Ez a dokumentum fontos információkat nyújt erről a befektetési termékről. Ez nem marketing anyag. A törvény előírja a kötelező 

információnyújtást, hogy megértsék a termék jellegét, kockázatait, költségeit, potenciális nyereségeit és veszteségeit, és segítséget 

nyújtson abban, hogy más termékekkel össze lehessen hasonlítani. 

 

Termék:  
 

A termék neve: CFD Mezőgazdasági árucikkek (Kakaó_UK - Kakaóbab (UK)-Cash, Kávé_Ar - Kávé Arabica-Cash, Kávé_R - 

Kávé Robusta-Cash, Pamut - Pamut- Cash, Narancs - Narancslé- Cash, Cukor_Ny – Nyers cukor-Cash, Cukor_F – Fehér cukor- 

Cash, Kakaó_US – US kakó- Cash) 

 

Termék gyártója: TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. A társaság ciprusi befektetési vállalkozásként (CIF) van 

bejegyezve, HE272810 regisztrációs számmal, és a ciprusi értékpapír-piaci központ (CySEC) engedéllyel rendelkezik a 158/11 

engedélyszám alatt. A társaságot a befektetési szolgáltatásokról és tevékenységekről, valamint a szabályozott piacról szóló 87 (I) / 

2017 törvény szabályozza. További információk a TeleTrade-DJ International Consulting Ltd-ről és termékeinkről a 

https://www.teletrade.eu/hu  oldalon találhatók. Felveheti velünk a kapcsolatot a +35722514442 telefonszámon. Ezt a 

dokumentumot 2020. június 22-én készítették el. 

 

 

Figyelmeztetés: Olyan terméket vásárol, amely nem egyszerű, és nehéz lehet megérteni. 

 
A termék leírása 

 

Típusa: „'Contract for difference” (CFD). egy tőzsdén kívüli származékos ügylet, pontosabban tőkeáttételes szerződés, amelyet a 

Társasággal kötöttek, amely lehetővé teszi közvetett kitettség elérését egy mögöttes áru eszközhöz, például a Cocoa Bulk Bean 

(UK)-Cash, Coffee Arabica-Cash, Coffee Robusta-Cash, Cotton-Cash, Orange Juice-Cash, Sugar Raw-Cash, Sugar White-Cash, 

US Cocoa-Cash.  Ez azt jelenti, hogy soha nem fogja birtokolni a mögöttes eszközt, de nyereségeket vagy veszteségeket von maga 

után a mögöttes eszköz ármozgásának eredménye. A jelenleg kínált mezőgazdasági termékek CFD-je megtalálható az alábbi 

weboldalakon: https://www.teletrade.eu/hu/trade/condition-ndd-mt4/raw/commodities, 

https://www.teletrade.eu/hu/trade/condition-mt4/raw ,   

https://www.teletrade.eu/hu/trade/condition-mt5/raws 

 

Célja: A CFD-k kereskedésének célja az alapul szolgáló eszköz árfolyamának (általában rövid távú) spekulációja. A CFD 

kereskedés eredménye a mögöttes eszköz árának mozgásától és pozíciójának méretétől függ. Ez lehetővé teszi egy tőkeáttételes 

kitettség fennállását az alapul szolgáló instrumentumon anélkül, hogy a tényleges instrumentumot meg kellene vásárolni. Például 

úgy gondolja, hogy várhatóan jelentős volatilitás alakul ki a Cocoa Bulk Bean esetén, ezért dönthet úgy, hogy CFD-t (más néven 

"long position") vásárol, azzal a szándékkal, hogy később eladja, amikor a Cocoa Bulk Bean ára magasabb lesz, mint a kezdeti 

szint. A vételár és az eladás ár közötti különbség megegyezik a nyereséggel, levonva a vonatkozó költségeket (ha alkalmazható). 

Ha azonban úgy gondolja, hogy a Cocoa Bulk Bean ára csökken, akkor eladhatja a CFD-t (“short position-nak” is nevezik) azzal a 

szándékkal, hogy később visszavásárolja azt alacsonyabb áron, mint ahogyan korábban eladta, amelynek eredményeként a 

különbözet megfizetésére kerül sor az Ön számára, levonva a vonatkozó költségeket (ha alkalmazható). Abban az esetben azonban, 

ha az ár Önnel ellentétesen mozog, és pozíciója zárt, akár Ön, akár egy fedezetkiegészítési felhívást miatt, akkor tartozik az 

esetleges veszteség összegével, a negatív egyenleg védelme miatt. A pozíció megnyitásához a szerződés teljes értékének egy 

százalékát be kell fizetnie a számlájára. Ezt a kezdeti haszonkövetelménynek nevezik (lásd alább). A fedezeti kereskedés 

megnövelheti a veszteségeket vagy nyereségeket. A lakossági befektetők számára alkalmazandó maximális tőkeáttétel 10: 1 (10% 

-os fedezeti követelmény). 

 

Célzott lakossági befektető: Ezekkel a termékekkel való kereskedés mind lakossági, mind professzionális ügyfelek számára 

egyaránt alkalmas, azonban olyan befektetők számára szánják, akiknek (i) magas a kockázattűrő képességük, (ii) olyan mennyiségű 

összeggel kereskednek, amit megengedhetnek maguknak, hogy elveszítsenek, negatív egyenleg védelme alá tartozik; és (iv) 

elsősorban a tőke növekedésének lehetőségét keresik rövid távon, amikor a saját tőkéjüket kockáztatják a pénzügyi piacokon. A 

termék kizárólag aktív befektetők számára készült, azaz azoknak a befektetőknek szól, akik készen állnak arra, hogy személyesen 

figyeljék az árajánlatokat, végezzenek kereskedelmi tranzakciókat és maguk határozzák meg pozíciójukat. Minden CFD, amelyet 

velünk köt, az Ön és a választásainak függvénye. Ön felel a mögöttes eszközök megválasztásáért; amikor nyitja és zárja pozícióját; 

pozíciójának méretéért (és ennélfogva a szükséges marginért); és hogy használ-e olyan általunk kínált kockázatkezelési eszközöket, 

mint például a stop loss és a profit orders alkalmazása. Kérjük, ne feledje, hogy minden pozícióját befolyásolja minden más nyitott 

pozíció is, amely nálunk található.  

 

https://www.teletrade.eu/hu
https://www.teletrade.eu/hu/trade/condition-ndd-mt4/rawities
https://www.teletrade.eu/hu/trade/condition-mt4/raw
https://www.teletrade.eu/hu/trade/condition-mt5/raw


Futamideje: A CFD-knek általában nincs lejárati vagy minimális tartási periódusa, és nincs határozott futamideje, és csak akkor 

jár le, ha úgy dönt, hogy zárja a kereskedést, vagy abban az esetben, ha nem áll rendelkezésére elegendő margin a nyitott pozíció 

fenntartásához. 

 

Mik a kockázatok, és mit kaphatok cserébe? 

 
Összefoglaló kockázati mutató (SRI): A társaság a kereskedés jellemzői miatt ezt a terméket magas kockázatú terméknek 

osztályozta, ezért a termék a legmagasabb kockázati pontszámot kapja, amely 7-ből 7-et jelent. A mezőgazdasági áruk CFD-k 

továbbra is erősen spekulatívak, és a beágyazott 

tőkeáttétel miatt nagy a kockázata annak, hogy 

elveszíti kezdeti betétjét és / vagy befektetését, mivel 

az árakat olyan tényezők befolyásolhatják, mint az 

időjárás és a geopolitikai kérdések. Gondoskodjon 

arról, hogy számlája megfelelő tartalékot 

tartalmazzon, hogy elkerülje a leállásokat és tartsa 

nyiva pozícióját. 

Legyen tisztában a devizakockázattal. Az 

elszámolástól eltérő kereskedési devizával 

rendelkező CFD-k esetében az instrumentum 

lényeges elemeit a kereskedési devizában kell 

kiszámítani. A tranzakciók elszámolása a számlán 

történik az összegek bármilyen más valutában 

kifejezett átváltása után. A végleges hozam a két 

valuta közötti átváltási árfolyamtól függ. Ezt a 

kockázatot a fent bemutatott mutató nem veszi figyelembe. A kereskedési kockázatokat a tőkeáttétel fokozza - mindenesetre a 

veszteségek soha nem haladják meg a befektetett összeget. Abban az esetben, ha egy Ügyfél számlaegyenlege negatív, például egy 

piaci rés miatt, ezt az összeget a Társaság nem kéri, és az Ügyfél számláját vissza kell állítani nullára (0). Nagy volatilitás vagy piaci 

/ gazdasági bizonytalanság idején a piaci ármozgások kritikusan ingadozhatnak; az ilyen ingadozások még jelentősebbek, ha pozíciói 

tőkeáttételt mutatnak, és ezek szintén hátrányosan befolyásolhatók. Következésképpen a Margin hívásokat abban az időben, vagy 

gyakran is lehet kezdeményezni. Nem teljesítés esetén a nyitott pozíciók bezárhatók, és az esetleges hiányokat az ügyfél viseli. CFD 

kereskedést csak a kapcsolódó kockázatok elismerése és elfogadása után folytasson. Gondosan mérlegelje, hogy a tőkeáttételes 

termékekkel való kereskedés megfelelő-e az Ön számára. 

 

Teljesítmény forgatókönyve:  

A bemutatott forgatókönyvek szemléltetik, hogy a beruházás hogyan teljesíthetne napközbeni kereskedés esetén. Össze lehet 

hasonlítani őket más termékek forgatókönyveivel. A bemutatott forgatókönyvek a jövőbeli teljesítmény becslései, amelyek a múlt 

bizonyítékain alapszanak, amelyek szerint ezen beruházás értéke változik, és nem pontos mutató. Amit kap, attól függ, hogy a piac 

hogyan teljesít, és mennyi ideig tartja a befektetést. A forgatókönyveket a kereskedési pénznemben értékelik, amely eltérhet az 

elszámolási valutától. A stresszforgatókönyv azt mutatja, hogy mit kaphat vissza szélsőséges piaci körülmények között, és nem veszi 

figyelembe azt a helyzetet, amikor nem vagyunk képesek fizetni Önnek, vagy teljesíteni a kötelezettségeinket. Az alábbi táblázat egy 

tipikus CFD-szerződés szerinti US Cocoa-cash (Cocoa_US) különféle forgatókönyvek szerinti lehetséges nyereség vagy veszteség 

eredményeit mutatja be, amelyek a mezőgazdasági áruk felfelé vagy lefelé történő mozgása esetén valósulnának meg. A forgatókönyv 

feltételezi, hogy 1 CFD instrumentumot vásárol a sok közül, ami 20 tonnás US Cocoa-t jelent. A US Cocoa ára 2260 dollár, ami azt 

jelenti, hogy az alapul szolgáló árú szerződés feltételezett kitettsége 45 200 dollár (20 tonna, 2260 $ tonnánkénti vételár). Ha 

feltételezzük, hogy ennek a CFD-nek a kezdeti különbözete 10%, akkor csak 4.520 dollárt kell letétbe helyeznie, amely a 45 200 

dollár feltételezett kitettségének 10% -a 

Hosszú teljesítmény 

forgatókönyve 

 

Nyitott 

ár 

Zárt ár  
 

Árváltozás 
Profit/Veszteség 

Százalékos 

visszatérítés 

$4,520 

befektetett 

tőkéhez 

viszonyítva 

Kedvező $2,260 $2,480  9,73% +$4,400    97.35% 

Mérsékelt  $2,260 $2,290  1,32% +$   600    13.27% 

Kedvezőtlen $2,260 $2,235 -1,11% - $   500 -  11.06% 

Stresszes $2,260 $2,010 -6% -$5,000 -110,62%* 

Rövidteljesítmény 

forgatókönyve 

 

Nyitott 

ár 
Zárt ár  Árváltozás Profit/Veszteség 

Százalékos 

visszatérítés 

$4,520 

befektetett 

tőkéhez 

viszonyítva 

Kedvező $2,260 $2,010  6%  $5,000  110,62% 

Mérsékelt $2,260 $2,235  1,11%  $   500    11,06% 

Kedvezőtlen $2,260 $2,290 -1,32% -$   600 -  13,27% 

Stresszes $2,260 $2,480 -9,73% -$4,400 - 97,35% 

* ténylegesen korlátozva - 4520 USD (-100%) a negatív tőkevédelmünk miatt - a befektető nem veszíthet több pénzt, 

amelyet letétbe helyezett - tehát ezek a forgatókönyvek ténylegesen a befektetett tőke teljes veszteségét jelentik, 
 



A fenti forgatókönyvek megmutatják, hogy a befektetés hogyan teljesíthet. Mindig szem előtt kell tartania, hogy az 

ingatag ármozgás gyors nyereségéhez vagy veszteségéhez vezethet, és hogy az árváltozás kis százaléka a tőkeáttétel 

hatására jelentős változásokat eredményezhet a befektetés megtérülésében. 
 

Mi történik, ha a TeleTrade-Dj International Consulting fizetésképtelen? 

 
Amennyiben a TeleTrade-Dj International Consulting Ltd. nem képes eleget tenni 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 találhat. TeleTrade-Dj International Consulting Ltd., az ügyfelek pénzügyi 

eszközeinek és befektetéseinek őrzéséről 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?  
 

A kereskedés költségei: A lenti táblázat, különböző fajta, a Tele Trade Invest-en kereskedett CFD-vel kapcsolatos 

költségeket mutatja be: 
 

 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, 
amikor megnyitásra vagy lezárásra kerül egy ügylet. A különböző eszközökkel végrehajtott 
ügyletek után levonásra kerülő spread összege ITT (here) részletezett. 

Egyszeri 

belépő 

vagy 

kilépő 

költségek 

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 realizált nyereség és veszteség átváltásának költsége, valamint a számlájától 

eltérő pénznemben denominált eszközök kereskedésével kapcsolatos költségek és 

díjak Pl. a Cocoa Bulk Bean kereskedésére vonatkozna, amelyet USD-ben 

denominálnak euróban denominált számlákon, de nem alkalmazná ugyanarra a 

kereskedésre USD-számlákon 

Folyó 

költségek 
Swap (átvezetés) 

Ez a finanszírozási költsége pozíciója napon túli nyitvatartásinak. A swap költség, lehet 
pozitív vagy negatív attól függően, hogy milyen eszközzel kereskedünk. Minden 
rendelkezésre álló eszköz, long és short swap pontjai részletesen ITT(here) találhatóak 

 

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

 
A mezőgazdasági termékek CFD-jeire nincsen ajánlott vagy minimum tartási idő. Gondoskodjon arról, hogy figyelemmel kiséri a 

terméket annak érdekében, hogy meghatározhassa, mikor jön el megfelelő idő az pozíció lezárására - ezt bármikor meg lehet tenni 

piaci órákban, ami a különböző mezőgazdasági áruk CFD-jeinél rendkívül eltérő lehet. mely országokban és mely piacokon folyik 

ilyen áruk kereskedelme. A kereskedési órákat és a termékek részletes kereskedési feltételeit megtalálja a 

https://www.teletrade.eu/hu/trade/condition-ndd-mt4/raw  oldalon. 

 
Bármikor abbahagyhatja a termék használatát vagy lecsatlakozhat bármely kereskedőről bármikor, azonban, tudnia kell, hogy 

lecsatlakozáskor a számláján lévő, minden nyitva hagyott ügylet, egészen addig nyitva marad, amíg ön manuálisan le nem zárja 

azokat. Minden a számláján megnyitott pozíció automatikusan 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 végrehajtásra 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 mellyel szembe találta magát, küldjön e-mail-t a complaint@teletrade.eu címre. Amint az 
írásos panasz beérkezett, csapatunk egy tagja, elektronikus 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 
 
Kattintson ide, hogy részletes információk birtokában legyen  a mezőgazdasági áruk CFD-jével kapcsolatban. Kérjük feltétlenül olvassa 

át és értse meg az üzletvitel feltételeit, 
csak úgy mint a TeleTrade Invest álltalános szerződési feltételeit,  az utasítás végrehajtás szabályait, valamint a kockázati felhívást, melyeket 

weboldalunk jogi szekciójában talál  weboldal(website)  

 

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

