Sdělení klíčových informací – CFD obecné
Účel
V tomto dokumentu naleznete klíčové informace ohledně tohoto investičního produktu. Nejde o propagační
materiál a nepředstavuje investiční doporučení. Poskytnutí těchto informací je vyžadováno zákonem, abyste
lépe porozuměli podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a
mohli jste ho porovnat s jinými produkty.
Produkt
Název produktu: Rozdílové smlouvy („CFD“).
Distributor: Kyperská společnost Goldenburg Group Limited (dále jen „společnost“) s registračním číslem HE
328474, autorizovaná Kyperskou komisí pro cenné papíry („CySEC“) pod licenčním číslem 242/14.
Upozornění
Produkt, o jehož koupi uvažujete je složitý a může být obtížně srozumitelný.
O jaký produkt se
jedná? Typ
Rozdílová smlouva („CFD“) je pákový produkt nabízený společností na základě dvoustranné exekuce. Tento
produkt vám umožňuje podílet se na vývoji podkladových aktiv, jako jsou cenné papíry, indexy a jiné druhy
aktiv, aniž byste je skutečně vlastnili. Podkladové aktivum tedy nikdy nebudete vlastnit, ale můžete profitovat
nebo naopak inkasovat ztráty na základě cenových pohybů tohoto aktiva.
CFD můžete buďto nakoupit a poté profitovat při růstu cen podkladového trhu nebo naopak prodat a profitovat,
když ceny podkladového trhu klesají. Cena CFD se odvíjí od ceny podkladového trhu, tím může být buďto
aktuální („peněžní“) cena nebo cena forwardu („budoucí“).
Příklad
Pokud investor otevře dlouhou pozici a cena podkladového aktiva vzroste, vzroste i hodnota CFD – po ukončení
kontraktu vyplatí společnost investorovi rozdíl mezi uzavírací hodnotou kontraktu a otevírací hodnotou
kontraktu. A opačně, pokud investor otevře krátkou pozici a cena podkladového aktiva vzroste, vzroste i hodnota
CFD – po ukončení kontraktu vyplatí investor společnosti rozdíl mezi uzavírací hodnotou kontraktu a otevírací
hodnotou kontraktu. CFD kopírující vývoj budoucí hodnoty podkladového aktiva funguje zcela stejně, až na
skutečnost, že kontrakty mají předem určenou dobu expirace – den, kdy dojde k automatickému uzavření
kontraktu nebo jeho rolování do dalšího časového období. Všechny CFD jsou obchodovány pomocí páky, která
nenavyšuje pouze vaše zisky, ale také prohlubuje vaše ztráty.
Cíle
CFD umožňují investorům participovat s pákou na pohybech podkladových trhů/aktiv (růst či pokles), aniž by
tato aktiva museli skutečně vlastnit.
Expozice je znásobená, jelikož k obchodování s CFD potřebuje investor složit pouze malou část skutečné hodnoty
kontraktu, té se říká základní marže a je klíčovým znakem obchodování s CFD.
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*Marže od 1. srpna 2018:
5% pro zlato, DAX, S&P 500, Dow Jones
10% pro ostatní komodity a ostatní indexy
20% pro akciové CFD
Pokud hodnota volné marže kvůli pohybu ceny proti směru obchodní pozice investora klesne pod hodnotu stop
out (systém automaticky ukončí otevřené pozice), která je na hodnotě 50 % volné marže, investor musí vložit na
svůj účet další finanční prostředky nebo pozice zavřít. Pokud tak neudělá a hodnota volné marže nebude
dostatečná, dojde k automatickému ukončení těchto pozic. Margin Call přichází ve chvíli, kdy hodnota volné marže
klesne pod 100 %.
V případě futures kontraktů na CFD má investor na výběr buďto pozici uzavřít v předem určený expirační den,
který naleznete na stránkách, nebo může pozici „přerolovat“ na nový kontrakt. Podle směru pozice
NÁKUP/PRODEJ, zavírací ceně momentálního kontraktu a otevírací ceně nového kontraktu budou dle rozdílu z
účtu odečteny nebo na něj přičteny finanční prostředky. To se děje zcela automaticky.
Pokud obchodujete s CFD, podkladové aktivum jako například komodity vám nebude doručeno. Společnost si
vyhrazuje právo ze své strany ukončit jakýkoliv CFD kontrakt, pokud usoudí, že došlo k porušení podmínek
kontraktu.
Zamýšlený retailový investor
CFD jsou vhodné pro všechny investory, kteří mají dostatečné znalosti finančních trhů a již mají zkušenost z
obchodováním pákových produktů. Předpokládá se, že investor chápe, jak se tvoří ceny CFD, rozumí podstatě
marže a chápe, jak funguje obchodování na páku. Dále by měl chápat, že obchodováním pákových produktů
může přijít o celý svůj investovaný kapitál a musí být schopen tuto ztrátu ustát.
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Může se stát, že nebude možné jednoduše uzavřít pozici nebo budete muset prodat
za cenu, která velmi silně ovlivní váš dosažený zisk nebo ztrátu.

Díky ukazateli rizik zjistíte, jak si tyto produkty vedou ve srovnání s ostatními. Ukazatel značí, jaká je
pravděpodobnost, že při cenovém pohybu skončí investor ve ztrátě.
Ukazatel rizik je pro tento produkt na nejvyšší hodnotě. Hodnota značí možné ztráty z budoucího výkonu
produktu. CFD patří mezi pákové a rizikové produkty, které pro vás mohou znamenat ztrátu kapitálu. Nemůžete
ztratit více než jste investovali (mínusový zůstatek), ale můžete přijít o všechen investovaný kapitál. Vůči tržnímu
riziku, kreditnímu riziku ani riziku nedostatečné likvidity není váš kapitál chráněn.
Měnové riziko
Nakupovat a prodávat CFD můžete i v jiné měně, než v jaké je vedený váš účet. Výsledné vyplacení poté
závisí na směnném kurzu daných měn.
Scénáře výkonnosti
Uváděné scénáře ukazují, jak by se mohla investice vyvíjet. Můžete je porovnat se scénáři ostatních produktů a
podle toho se rozhodnout, který produkt je pro vás vhodnější. Prezentované scénáře jsou odhadem možného
budoucího vývoje, který je odhadnut na základě dat z minulosti a nejsou přesným předpoklad. Výsledné
zhodnocení vaší investice závisí na tom, jak se trh zachová a jak dlouho budete CFD držet. Stresový scénář
představuje výkon investice při extrémních tržních podmínkách.
Scénář
CFD
Otevírací cena: P
Velikost pozice (za CFD): VP
Marže (%): M
Velikost kontraktu: K
Požadovaná marže (EUR): PM = P x VP x M x K
Skutečná hodnota pozice (EUR): SP=PM/M

600
5
10%
50
15000
150000
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Tabulka 1
NÁKUP
Výkonnostní
scénář

Zavírací cena Změna
(vč. spreadu) ceny

Zisk/ztráta

PRODEJ
Výkonnostní
scénář

Zavírací
cena (vč.
spreadu

Změna
ceny

Zisk/ztráta

Příznivý
Mírný
Nepříznivý
Stresový

609
604,5
591
570

2,250 EUR
1,125 EUR
-2,250 EUR
-7,500 EUR

Příznivý
Mírný
Nepříznivý
Stresový

591
595,5
609
630

1,50 %
0,75 %
-1,50 %
5%

2,250 EUR
1,125 EUR
-2,250 EUR
-7,500 EUR

1,5 %
0,75 %
-1,5 %
-5 %

Co se stane, když vás společnost nemůže vyplatit?
Společnost spravuje prostředky klientů odděleně od svých vlastních na jiných bankovních účtech, tak jak to
nařizuje zákon 87(I)2017 a související směrnice Kyperské komise pro cenné papíry o ochraně finančních
instrumentů a prostředků klienta. Společnost je také členem Fondu pro odškodnění investorů (ICF). Cílem ICF
je zajistit nároky chráněných klientů proti členům ICF. Pokud není člen schopen vyplatit své klienty postará se o
to ICF. Kompenzace pro každého klienta společnosti je až do výše dvacet tisíc euro (20 000 EUR) Další informace
naleznete na stránkách Kyperské komise pro cenné papíry www.cysec.gov.cy.
S jakými náklady je investice spojena?
Spread
Jednorázové
vstupní
nebo Minimální komise
výstupní
náklady
Průběžné náklady Swapy

Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou
Minimální poplatek za provedení transakce (platí POUZE
pro akcie)
Pokud po uzavření trhu stále držíte pozici, budete platit
swapový poplatek.

Jak dlouho bych měl investici držet a mohu si své peníze vybrat předčasně?
CFD nemají žádnou doporučenou dobu držení. Pokud společnost umožňuje obchodování, můžete na
dostupných trzích otevírat i zavírat pozice. Obchodní hodiny všech finančních instrumentů naleznete na této
stránce: https://topforex.com/.
Jakým způsobem mohu podat stížnost?
Své stížnosti můžete písemně adresovat útvaru zajišťujícímu průběžnou kontrolu dodržování předpisů, který je
oprávněn spravovat a šetřit stížnosti od našich klientů. Doporučujeme vyplnit formulář pro podání stížnosti a
doručit jej jednou z následujících cest: A. Zašlete jej poštou nebo osobně doručte na adresu: 1 Siafi Street, Porto
Bello BLD, 3042 Limassol, Kypr
B. Zašlete jej elektronicky na tuto e-mailovou adresu: info@goldenburggroup.eu a C) Zašlete jej faxem na +357
2403 0076. Pokud nejste s vyřešením vaší stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost na webových stránkách
Kyperské komise pro cenné papíry. Přečtěte si prosím Postup podání stížnosti pro klienty.
Jiné relevantní informace
Doporučujeme, abyste si také přečetli obchodní podmínky, prohlášení o rizicích a varovná upozornění, zásady
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jednání v nejlepším zájmu klienta a zásady realizace příkazů. Zmíněné dokumenty naleznete v sekci „Regulace“,
nebo o ně můžete zažádat.
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