Upozornění na rizika
Toto upozornění na rizika (“Upozornění na rizika”) nemohou uvádět a neuvádí veškerá rizika související
s obchodováním v cizí měně („Forex“) a rozdílovými smlouvami („CFD“). Účelem tohoto upozornění
je popsat hlavní rizika spojená s Forexovým a CFD obchodováním.
Do Forexovým a CFD obchodování byste se neměli zapojovat v případě, že nerozumíte základním
aspektům takového obchodování a jeho rizikům – například, jakým způsobem se otevírají a uzavírají
pozice, jak jsou vytvářeny zisky a ztráty a rozsah vašeho vystavení rizikům a ztrátám.
Forexové a CFD obchodování představuje vysoký stupeň rizika. Je tomu tak zejména proto, že je
prováděno s použitím marže (která pokrývá pouze malé procento hodnoty obchodované zahraniční
měny), změny cen ve Forexu a CFD transakce mohou vést ke značným ztrátám. Měli byste si být vědomi
toho, že CFD a Forexovým obchodováním byste mohli přijít o marži, kterou má v držení eBrókerház
Zrt., a která slouží k zajištění pokrytí v rámci otevírání a udržování vašich obchodních pozic.
Obchodování s těmito smlouvami v souvislosti s CFD a Forexem je tedy vhodné pouze pro osoby, které
(a) rozumí ekonomickým, právním a jiným rizikům spojeným s těmito transakcemi a jsou ochotni je
převzít a (b) jsou z finančního hlediska schopné zvládnout případné ztráty svých původních prostředků
marže a všech dalších prostředků převedených na eBrókerház Zrt. za účelem udržení svých pozic.
Měli byste být přesvědčeni o tom, že Forexové a CFD obchodování odpovídá vašim finančním
možnostem a postoji k riziku. Máte-li jakékoli pochybnosti v souvislosti s tím, zda je pro vás Forexové
a CFD obchodování vhodné, požádejte prosím o radu nezávislého odborníka v oblasti finančních služeb.
eBrókerház Zrt. takové poradenství neposkytuje.
Zapojením se do CFD a Forexového obchodování CFD zadáváte pokyny související s pohyby cen
stanovených eBrókerház Zrt. Ceny, které uvádí eBrókerház Zrt. budou zahrnovat navýšení nebo snížení
ke spreadu, v porovnání s cenami, které eBrókerház Zrt. může obdržet nebo očekávat, že obdrží, pokud
se jedná o pokrytí transakce na mezibankovním trhu nebo s jinou protistranou. Ačkoliv jsou spreads
obchodování na devizových trzích běžná, celkový dopad spreads může být ve vztahu k výši zadávané
marže opravdu významný, a to vám může znesnadnit dosažení zisku při obchodování. Měli byste pečlivě
zvážit dopad takových úrokových poplatků v souvislosti se spreads, navýšeními nebo sníženími
s ohledem na vaši možnost dosáhnout při obchodování zisku.
“Spekulace” nebo “pákový efekt”, které jsou dostupné v rámci CFD a Forexového obchodování (tj.
finanční prostředky, které po vás eBrókerház Zrt. požaduje při otevření pozice v porovnání
s předpokládanou velikostí obchodu, který můžete uzavřít) znamená, že vklad poměrně malé marže
může vést k nepoměrně většímu pohybu, co se týče výše případné ztráty nebo zisku, které vám mohou
uškodit, stejně jako být ve váš prospěch.
V případě vícesložkových finančních nástrojů jednotlivé události, změny trhu mohou mít vliv na
jednotlivé komponenty i nezávisle a jejich vliv v případě vícesložkových finančních nástrojů se může
projevit ve vícenásobném rozsahu, takže riziko vícesložkových finančních nástrojů může překročit rizika
jednotlivých komponentů.
Můžete přijít o všechny vklady u eBrókerház Zrt. ve formě marže. Zadání určitých pokynů (tj. „stoploss“ nebo „limitní“ pokyny), které slouží k omezení ztrát do určité výše v případě Forexového a/nebo
CFD obchodování, nemusí být vždy účinné, vezmeme-li v potaz tržní podmínky a technologická
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omezení, které mohou znemožnit plnění těchto pokynů. Rovněž vezměte prosím na vědomí, že v případě
všech pokynů (včetně garantovaných stop-loss pokynů) může dojít ke ztrátě (která by měla být omezena
na co nejmenší), a to během krátkého časového období.
Jste povinni uhradit eBrókerház Zrt. veškeré ztráty, které jste utrpěli, stejně jako ostatní částky splatné
na základě Všeobecných obchodních podmínek pro forexové a CFD obchodování, jako jsou úroky.
Pokud se rozhodnete pro Forexové a CFD obchodování, musíte tuto míru rizika přijmout.
CFD a Forexová obchodování nejsou obchodovány podle pravidel uznávané nebo určené investiční
burzy nebo jiného regulovaného trhu. V důsledku toho můžete být při CFD a/nebo Forexovém
obchodování vystaveni podstatně větším rizikům, než je tomu v případě investic obchodovaných tímto
způsobem.
eBrókerház zveřejňuje na svých webových stránkách investiční analýzy pro své klienty a pro potenciální
klienty definované v Odstavci 4.2 Všeobecných obchodních podmínek společnosti. Tato služba není
kvalifikována jako investiční poradenství a eBrókerház nezodpovídá za jakékoli škody, které klientovi
vzniknou v případě, že klient jedná v souladu s obsahem analýzy. Platnost a účinnost strategie založené
na těchto analýzách se může měnit během kolísání na finančních trzích. Pokud se budete řídit těmito
analýzami, měli byste tuto skutečnost zvážit.
Možnost zisku nebo ztráty z transakcí na zahraničních trzích nebo v cizí měně jsou ovlivněny kolísáním
sazeb směnných kurzů. Transakce zahrnující zahraniční měny, včetně CFD a Forexového obchodování,
zahrnují rizika, která při obchodování s investicemi denominovanými výhradní ve vaší místní měně
neexistují. Mezi tato zvýšená rizika patří (nejen) riziko změny politických nebo hospodářských změn
v cizí zemi, které mohou podstatným a trvalým způsobem změnit situaci, podmínky, obchodovatelnost,
nebo cenu zahraniční měny. Zisk nebo ztráta z transakcí se smlouvami v cizí měně (ať už jsou
obchodovány ve vaší nebo jiné jurisdikci) budou rovněž ovlivněny fluktuací směnných kurzů, kdy je
potřeba převést měnovou denominaci smlouvy na jinou měnu.
Výše uvedená rizika se týkají Forexových a CFD transakcí (nejen včetně: komoditních a indexových
CFD nástrojů), a proto je důležité, abyste je vzali v úvahu.
Se společností eBrókerház Zrt. můžete provádět pouze CFD a Forexová obchodování, v měnách
dostupných u eBrókerház Zrt. eBrókerház Zrt. se nezavazuje k pokračování ve zveřejňování všech
takových měn. Trhy (a jejich ceny), které eBrókerház Zrt. zveřejňuje jsou odvozeny ze základních cen
kótovaných na mezibankovním Forexovém trhu a na příslušném finančním trhu, vztahujícím se k CFD
nástrojům. eBrókerház Zrt. nemá žádnou kontrolu nad pohyby v těchto základních cenách, které se
mohou měnit a nelze je předvídat. Tyto pohyby ovlivní ceny eBrókerház Zrt., ať již můžete či nemůžete
otevřít a zavřít pozici a cenu, při které tak můžete učinit.
eBrókerház Zrt. nepůsobí v souvislosti se smlouvami cizí měny realizovanými z vaší strany jako tvůrce
trhu a/nebo hlavní osoba. Z toho důvodu není společnost eBrókerház Zrt. povinna pokračovat v
provádění jakékoliv dostupné transakce a může na základě vlastního uvážení odmítnout přijmout
jakýkoliv pokyn. Během volatility trhu pro vás může být obtížné nebo nemožné provést likvidaci
stávající pozice, posoudit hodnotu otevřených pozic, stanovit přiměřenou cenu nebo posoudit riziko.
Toto jsou důvody, proč Forexové a CFD transakce představují zvýšené riziko. Cena uvedené v Pokynu
Klienta a zveřejněná na Platformě pro online obchodová se může lišit od skutečné ceny provedení.
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Pokud tento rozdíl nepřesáhne příslušnou úroveň tolerance zveřejněné na webové stránce eBrokerhaz
Zrt, bude pokyn klienta realizován za cenu uvedenou na Platformě pro online obchodování v okamžiku
realizace; pokud rozdíl přesáhne úroveň tolerance, bude pokyn realizován za skutečnou cenu, která je
jiná než cena viditelná klientovi, a v případě zásadního rozdílu pokyn realizován nebude. Limitní
pokyny budou vždy realizovány za skutečnou cenu, která se může lišit od ceny uvedené v pokynu, a to
nejen zejména v případě vysoké volatility trhu nebo mezery na trhu. Vzhledem k tomu, že FX a CFD
obchodování s eBrókerház Zrt. není prováděno na regulované burze, neexistuje žádné clearingové
středisko nebo jiná ústřední protistrana, která by vám zaručila naše platební závazky v rámci uzavřených
smluv. Je možné pouze sledovat výkon eBrókerház Zrt. ve všech Forexových a CFD obchodech, které
s námi uzavřete a návratnost marže. Platební neschopnost nebo neplnění závazků eBrókerház Zrt. a/nebo
jejích protistran může mít za následek, že přijdete o hodnotu na všech pozicích prováděných na vašem
účtu u eBrókerház Zrt. a může vám přivodit další ztráty z otevřených pozic.
Vzhledem k online systému obchodování Platformy pro online obchodování mohou být některé pokyny
poskytnuté v systému z důvodu jejich povahy okamžitě a neodvolatelně dokončení, takže není možné je
ve všech případech stáhnout zpět. Platforma pro online obchodování je plně automatizovaná; tudíž
mohou být prostřednictvím platformy prováděny veškeré činnosti, v případě úplného souladu s řádným
používáním můžete realizovat veškeré činnosti bez pomoci odborníků ze společnosti eBrókerház Zrt.
Tato skutečnost naléhavě vyžaduje zadávání náležitě promyšlených pokynů, založených na příslušných
informacích; eBrókerház Zrt. nemá možnost prověřit vhodnost určitých činností.
Veškerá rizika spojená s přístupem do Platformy pro online obchodování a/nebo s jejími provozními
nedostatky nesete vy.
eBrókerház Zrt. může mít přístup k informacím, které vám nejsou k dispozici, může získat obchodní
pozice za ceny, které vám nejsou k dispozici, a může mít odlišné zájmy. eBrókerház Zrt. nepřebírá
jakoukoliv povinnost poskytovat vám tržní nebo jiné pro ni dostupné informace, ani měnit vlastní
obchodování nebo od něj upustit.
V případě jakýchkoliv nejasností, prosím kontaktujte náš Tým podpory pro účty na tel. +36-1-8808-400
eBrókerház Zrt.

eBrókerház Zrt.
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