
 

Dokument Zawierający Kluczowe 

Informacje - CFD na Forex 
Cel 
Ten dokument zawiera kluczowe informacje na temat tego produktu inwestycyjnego. To nie jest materiał marketingowy. 

Informacje są wymagane przez prawo, aby pomóc Ci zrozumieć charakter, ryzyko, koszty, potencjalne zyski i straty 

tego produktu oraz aby pomóc Ci porównać je z innymi produktami. 

Produkt 

Nazwa produktu: Kontrakt na różnicę na parach walutowych (FX, Forex, Rolling Spot Forex), w której para walutowa 

składa się z z głównych lub egzotycznych walut w porównaniu do jednej z następujących głównych walut: dolar 

amerykański, euro, jen japoński, funt funt szterling, dolar kanadyjski lub frank szwajcarski. 

Informacje dotyczące firmy dostarczającej produkt: TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. Spółka jest 

zarejestrowana jako cypryjska firma inwestycyjna (CIF) pod numerem rejestracyjnym HE272810 i na licencji 

Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) pod numerem licencji 158/11. Firma jest regulowana 

Ustawą o usługach i działalności inwestycyjnej oraz ustawą o rynkach regulowanych 87 (I) / 2017. Więcej informacji 

na temat TeleTrade-DJ International Consulting Ltd i naszych produktów można znaleźć na stronie 

https://www.teletrade.eu. Możesz również skontaktować się z nami pod numerem +35722514442. Ten dokument został 

ostatnio zaktualizowany 22 stycznia 2020 r. 

 

Ostrzeżenie: masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i może być trudny do zrozumienia. 

Co to za produkt? 
Typ: „Kontrakt na różnicę” (CFD). jest instrumentem pochodnym pozagiełdowym (OTC), a ściślej kontraktem 

lewarowanym zawartym ze Spółką, który umożliwia uzyskanie pośredniej ekspozycji na bazowy składnik aktywów, 

którym w tym przypadku jest para walutowa, taka jak EUR / USD lub USD / JPY. Oznacza to, że nigdy nie będziesz 

właścicielem aktywów bazowych, ale zyskasz lub poniesiesz straty w wyniku zmian cen aktywów bazowych. Pierwsza 

waluta wymieniona w parze walutowej nazywa się walutą bazową, a druga waluta nazywana jest walutą kwotowaną 

(każda para walutowa jest wymieniona jako trzyliterowy kod). Cena pary walutowej jest wartością jednej jednostki 

waluty bazowej w walucie kwotowanej. Odnosząc się do handlu CFD na rynku Forex, odnosimy się do hipotetycznej 

wymiany jednej waluty na drugą po ustalonej cenie wymiany. Pary walut, w których obecnie oferujemy kontrakty CFD, 

można znaleźć na stronie  https://www.teletrade.eu/pl/trade/condition-mt4/forex 

 

Cel:  Celem handlu kontraktami CFD jest spekulowanie na zmianę cen (zazwyczaj w krótkim okresie) na aktywach 

bazowych. Zwroty z handlu kontraktami CFD zależą od zmian ceny instrumentu bazowego i wielkości pozycji. Pozwala 

to uzyskać ekspozycję lewarowaną na instrumencie bazowym bez konieczności kupowania faktycznego instrumentu. 

Na przykład uważasz, że spodziewana jest znaczna zmienność pary walutowej EUR / USD na korzyść EUR, więc 

decydujesz się na zakup CFD (znanego również jako „długa pozycja”), z zamiarem późniejszej sprzedaży, gdy cena pary 

idzie wyżej niż poziom początkowy. Różnica między ceną, za którą kupujesz, a ceną, za którą sprzedajesz, równa się 

Twojemu zyskowi, pomniejszonemu o wszelkie odpowiednie koszty (jeśli dotyczy). Jeśli jednak uważasz, że cena EUR 

spadnie, możesz sprzedać kontrakt CFD (znany również jako „krótka pozycja”), z zamiarem odkupienia go później po 

niższej cenie niż wcześniej zgodziłeś się go sprzedać, w wyniku czego u nas płacąc różnicę, pomniejszoną o wszelkie 

odpowiednie koszty (jeśli dotyczy). Jednak w obu okolicznościach, jeśli waluta bazowa (a zatem i cena pary walutowej) 

porusza się przeciwko tobie i twoja pozycja jest zamknięta, albo przez ciebie, albo w wyniku wezwania do uzupełnienia 

depozytu zabezpieczającego, byłbyś nam winien kwotę wszelkich strat, które ty zostały poniesione z zastrzeżeniem 

naszej ochrony przed ujemnym saldem. Aby otworzyć pozycję, musisz zdeponować na swoim koncie procent całkowitej 

wartości umowy. Jest to określane jako początkowy wymóg depozytu zabezpieczającego. W niektórych okolicznościach 

konieczne może być dokonanie dodatkowych płatności w celu zrekompensowania strat (tj. Płatności depozytu 

zabezpieczającego). Maksymalna stosowana dźwignia dla inwestorów detalicznych wynosi 30: 1 (wymagany depozyt 

zabezpieczający w wysokości 3,33%) dla głównych walut (pary walutowe złożone z dwóch następujących walut: USD, 

EUR, JPY, GBP, CAD, CHF) i 20: 1 (wymóg depozytu zabezpieczającego w wysokości 5%) dla walut mniejszych (pary 

walut bez dwóch wyżej wymienionych walut). 

Zamierzony inwestor detaliczny: Handel instrumentami jest odpowiedni zarówno dla klientów detalicznych, jak i 

profesjonalnych, jednak jest przeznaczony dla inwestorów, którzy (i) mają wysoką tolerancję na ryzyko; (ii) handlują 

pieniędzmi, na których utratę mogą sobie pozwolić, z zastrzeżeniem ochrony przed ujemnym saldem; (iii) posiadać 

doświadczenie handlowe i / lub wiedzę inwestycyjną dotyczącą produktów lewarowanych oraz rozumieć wpływ ryzyka 

związanego z dźwignią; oraz (iv) szukają głównie możliwości wzrostu kapitału w perspektywie krótkoterminowej, 

ryzykując kwotę swoich funduszy własnych na instrumentach rynków finansowych. Produkt ten jest produktem 

handlowym i przeznaczony jest wyłącznie dla aktywnych inwestorów, to znaczy dla inwestorów przygotowanych do 

osobistego monitorowania notowań, przeprowadzania transakcji handlowych i podejmowania własnych decyzji 

dotyczących ich pozycji. Każdy kontrakt CFD, jest specyficzny dla ciebie i twoich wyborów. Będziesz odpowiedzialny 

za wybór bazowej pary; kiedy otwierasz i zamykasz swoją pozycję; wielkość twojej pozycji (a zatem wymagany 

depozyt); oraz czy skorzystać z oferowanych przez nas narzędzi zarządzania ryzykiem, takich jak stop loss i take profit. 

Pamiętaj, że na każdą z twoich pozycji będzie miała wpływ każda inna otwarta pozycja, którą masz u nas. 

Termin: kontrakty CFD na ogół nie mają terminu zapadalności ani minimalnego okresu przetrzywania, a wygasają tylko 

wtedy, gdy zdecydujesz się zamknąć transakcję lub w przypadku braku dostępnego depozytu zabezpieczającego do 

otwarcia pozycji. 

https://www.teletrade.eu/pl/trade/condition-mt4/forex


 

 

Jakie są ryzyka i możliwe korzyści? 

Podsumowanie Wskaźnik ryzyka (SRIF): Firma sklasyfikowała ten produkt jako produkt wysokiego ryzyka ze 

względu na cechy handlowe, dlatego ten produkt uzyskuje najwyższą ocenę ryzyka, która wynosi 7 z 7. FX / CFD są 

wysoce spekulacyjne i niosą ze sobą wysoki 

poziom ryzyka utraty wszystkich początkowych 

depozyt i / lub inwestycja. 

Uważaj na ryzyko walutowe. Należy upewnić 

się, że na koncie znajduje się odpowiedni 

depozyt zabezpieczający, aby uniknąć stop out i 

utrzymać pozycję otwartą. 

Uważaj na ryzyko walutowe. W przypadku 

kontraktów CFD operacje na rachunku są 

obliczane w walucie transakcyjnej. Rozrachunek 

transakcji na rachunku odbywa się po 

przeliczeniu kwot wyrażonych w dowolnych 

kwotach. Ostateczny zwrot, jaki otrzymasz, 

zależy od kursu wymiany pomiędzy dwiema 

walutami. Ryzyko to nie jest uwzględnione we wskaźniku pokazanym powyżej. Ryzyko to nie jest uwzględnione we 

wskaźniku pokazanym powyżej. Ryzyko handlowe zwiększa się dzięki dźwigni - w każdym razie straty nigdy nie 

przekroczą zainwestowanej kwoty. W przypadku, gdy saldo konta Klienta wejdzie na terytorium ujemne, na przykład z 

powodu luki na rynku, Firma nie zażąda tej kwoty, a konto Klienta zostanie przywrócone do zera (0). W warunkach 

dużej zmienności lub niepewności rynkowej / ekonomicznej zmiany cen rynkowych mogą ulegać krytycznym 

wahaniom; takie fluktuacje są jeszcze bardziej znaczące, jeśli twoje pozycje są lewarowane i mogą również mieć na nie 

niekorzystny wpływ. W związku z tym spadek zabezpieczenia na koncie może być znaczny. W przypadku niewykonania 

zobowiązania otwarte pozycje można zamknąć, a wszelkie braki zostaną poniesione przez klienta. Kontynuuj obrót 

kontraktami CFD dopiero po potwierdzeniu i zaakceptowaniu powiązanego ryzyka. Zastanów się, czy handel 

produktami lewarowanymi jest dla Ciebie odpowiedni. 

Scenariusze wyniku: : Przedstawione scenariusze pokazują, jak Twoja inwestycja mogłaby się zachować w przypadku 

transakcji dziennych. Możesz porównać je ze scenariuszami innych produktów. Przedstawione scenariusze są 

szacunkami przyszłych wyników w oparciu o dowody z przeszłości dotyczące zmian wartości tej inwestycji i nie są 

dokładnym wskaźnikiem. Wynik będzie się różnić w zależności od zachowania rynku i tego, jak długo utrzymasz 

inwestycję. Scenariusze są wyceniane w walucie handlowej, która może różnić się od waluty rozliczeniowej. Scenariusz 

warunków skrajnych pokazuje, co możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych i nie uwzględnia sytuacji, 

w której nie jesteśmy w stanie zapłacić ani wypełnić naszych zobowiązań. Poniższa tabela przedstawia możliwe wyniki 

zysku lub straty w różnych scenariuszach dla typowego kontraktu pary walutowej. Scenariusz zakłada zakup 100 000 (1 

lot) kontraktu CFD na bazową parę EURUSD po cenie 1,15, co oznacza, że Twoja hipotetyczna ekspozycja na bazową 

parę walutową wynosi 115 000 USD (100 000 kontraktów x cena zakupu 1,1500). Zakładając, że początkowy depozyt 

zabezpieczający dla tego CFD wynosi 3,33%, będziesz musiał wpłacić tylko 3834 USD, co stanowi 3,33% nominalnej 

ekspozycji w wysokości 115 000 USD, lub inaczej mówiąc ekspozycja lewarowana o 1:30. 

 

Scenariusze dla 

pozycji długiej 

Cena 

otwarcia 

Cena 

zamknięca 

Zmiana ceny Zysk/Strata Zwrot z 

inwestycji 

(%) z $3,834 

Korzystna $1.1500 $1.2000 +4.3% +$5,000 +130% 

Umiarkowana $1.1500 $1.1600 +0.9% +$1,000 +26% 

Niekorzystna $1.1500 $1.1200 -2.6% -$3,000 -78% 

Napięta $1.1500 $1.0900 -5.2% -$6,000 -156%* 

Scenariusze dla 

pozycji krótkiej 
Cena 

otwarcia 

Cena 

zamknięca 
Zmiana ceny Zysk/Strata 

Zwrot z 

inwestycji 

(%) z $3,834 

Korzystna $1.1500 $1.0900 +5.2% +$6,000 +156% 

Umiarkowa $1.1500 $1.1200 +2.6% +$3,000 +78% 

Niekorzystna $1.1500 $1.1600 -0.9% -$1,000 -26% 

Napięta $1.1500 $1.2000 -4.3% -$5,000 -130%* 

 

* efektywne ograniczone do -3 834 (-100%) ze względu na naszą ochronę przed ujemnym saldem - inwestor nie może 

stracić więcej środków niż zdeponował  

 

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. 

 



Co się stanie, jeśli TeleTrade-Dj International Consulting nie będzie w stanie dokonać 

wypłaty? 
  

Jeśli TeleTrade-Dj International Consulting Ltd. nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych 

wobec Ciebie, możesz stracić całą wartość swojej inwestycji (tj. saldo konta wpłaconego do Firmy). Firma jest członkiem 

Investor Compensation Fund, który obejmuje gwarancje dla klientów do maksymalnej kwoty 20 000 EUR na osobę. 

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj. TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. oddziela wszystkie fundusze 

klientów detalicznych od środków własnych zgodnie z zasadami CySEC dotyczącymi ochrony instrumentów 

finansowych i funduszy należących do klientów, dlatego fundusze klientów detalicznych nie podlegają ryzyku 

jakiegokolwiek postępowania przeciwko Spółce  

Jakie są koszty? 

Koszty handlu: Poniższa tabela przedstawia różne rodzaje kosztów związanych z handlem kontraktami CFD na Forex: 

 

 

Jednorazowe 

koszty 

wejścia lub 

wyjścia 

Spread 

Spread to różnica między ceną kupna (buy) a ceną sprzedaży (sell) dla 

konkretnego instrumentu, którym handlujesz. Koszt ten dotyczy 

wszystkich transakcji handlowych i jest realizowany za każdym razem, 

gdy otwierasz i zamykasz transakcję. Tutaj przedstawiono kwotę 

spreadu, jaki poniesiesz, dokonując transakcji na danym CFD na Forex 

Prowizja 

Jest to prowizja płacona przy zakupie i sprzedaży instrumentu. Koszt ten 

może nie zostać naliczony w przypadku niektórych rodzajów kont. Tutaj 

możesz sprawdzić prowizję dla wybranego  rachunku handlowego 

Przewalutowanie  

Jest to koszt konwersji zrealizowanych zysków i strat, a także wszelkich 

kosztów i opłat związanych z obrotem instrumentami denominowanymi 

w walucie innej niż waluta Twojego rachunku. Na przykład. miałoby to 

zastosowanie do handlu na akcjach, który jest denominowany w USD na 

rachunkach w EUR, ale nie miałby zastosowania do tego samego obrotu 

na rachunkach w USD 

Koszty 

bieżące 
Swap 

Jest to koszt finansowania utrzymania pozycji przez noc. Koszt zamiany 

może być dodatni lub ujemny w zależności od instrumentu, który ma być 

przedmiotem obrotu. Tutaj można sprawdzić wartość punktów dla 

pozycji  długich i krótkich dla każdego oferowanego instrumentu 

 

 

Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze? 

W przypadku kontraktów CFD na metale nie ma zalecanego ani minimalnego okresu przetrzymywania pozycji. 

Powinieneś upewnić się, że monitorujesz pozycję przez cały czas, aby określić, kiedy jest odpowiedni czas na 

zamknięcie, co można zrobić w dowolnym momencie w godzinach handlowych, czyli 24 godziny na dobę, 5 dni w 

tygodniu w których rynek jest otwarty. Zobacz godziny handlu i szczegółowe warunki handlu produktami na 

https://www.teletrade.eu/pl/trade/condition-mt4/forex. Masz kontrolę nad decyzją, kiedy otworzyć i zamknąć pozycję. 

Pamiętaj jednak, że możemy zamknąć Twoją pozycję bez Twojej uprzedniej zgody, jeśli nie utrzymasz wystarczającego 

depozytu zabezpieczającego na swoim koncie lub transakcja może zostać zamknięta z powodu ustawionego przez ciebie 

stop loss lub take profit. Wszelkie otwarte pozycje na koncie mogą zostać automatycznie zamknięte, jeśli dostępne 

środki spadną poniżej 50% (w przypadku rachunków detalicznych) lub poniżej 20% (w przypadku rachunków 

profesjonalnych) depozytu zabezpieczającego wymaganego do otwarcia tych pozycji. Możesz zażądać wypłaty 

dostępnych środków z twojego konta w dowolnym momencie, a zostanie ono przetworzone, jeśli jest to możliwe, tak 

szybko, jak to możliwe, lub następnego dnia roboczego. Obowiązują minimalne kwoty wypłaty. Niektóre banki mogą 

pobierać opłaty transakcyjne. 

Jak mogę złożyć skargę? 
Jeśli chcesz złożyć reklamację, wyślij wiadomość e-mail z pełnym opisem problemu, na który napotkano, na 

complaint@teletrade.eu .Po przesłaniu reklamacji pracownik wyśle elektroniczne potwierdzenie odbioru na 

zarejestrowany adres e-mail Reklamującego w ciągu pięciu (5) dni roboczych od otrzymania wiadomości.. Jeśli 

ostateczna decyzja Spółki nie jest satysfakcjonująca, możesz złożyć reklamację do rzecznika ds. Finansowych na stronie      

http://www.financialombudsman.gov.cy/forcement/forcement.forcef/page15_en/page15_en?OpenDocument   
  

Inne istotne informacje 
 

Szczegółowe informacje na temat naszych kontraktów CFD na Forex znajdziesz tutaj. Upewnij się, że przeczytałeś i 

zrozumiałeś warunki handlowe, zasady realizacji zleceń oraz ostrzeżenie o ryzyku wyświetlane w sekcji prawnej naszej 

strony internetowej. 
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