A MAGAS TŐKEÁTTÉTELES KERESKEDÉS KOCKÁZATAI

A nemzetközi határidős és opciós piacok tőkeáttételes pozíciókon keresztül - a hazai
részvénypiacokhoz szokott befektetők számára - szokatlanul nagy, napon belüli eredményt képesek
produkálni. A megfelelő instrumentum kiválasztásához elengedhetetlen a széles piaci ismeret és a
különféle kereskedési stratégiák elsajátítása.
A honlapunkon a határidős szabadegyetem oldalon egy olyan írásos segédanyagot talál, amely
segítségül szolgálhat, kockázat vállalási szinttől és portfólió nagyságától függetlenül, valamennyi
ügyfelünk számára.
Társaságunk fokozott figyelmet fordít arra, hogy Ügyfeleink figyelmét az ügyletkötéseikkel járó
kockázatokra felhívja. A keret-megállapodásaink tartalmazzák a különböző kockázatok részletes
ismertetését és a kockázatfeltáró nyilatkozatokban is feltárjuk az esetleges kockázatokat, ez a
dokumentum egy további eszköz arra, hogy a Solar Trader kereskedési rendszerrel kapcsolatos főbb
kockázatokat ismertesse:
1) A magas tőkeáttételes kereskedés számos kockázatot hordoz (piaci kockázat, likviditási
kockázat, partner kockázat).
2) A tőkeáttételes kereskedés során fennáll a teljes tőkevesztés, illetve a befektetett tőkét
meghaladó veszteségek lehetősége is. Az ügyfeleknek számos eszköz áll rendelkezésére a
kockázat kezelésére, mint például a veszteség-kezelő és fedezett megbízási technikák (stoplimit, spread, straddle megbízások) ugyanakkor a pozíció folyamatos figyelése szükséges.
3) Nagyobb tőkeáttétek nagyobb kockázattal járnak. Nagy tőkeáttételt alkalmazva viszonylag kis
fedezet mellett nagy értékű pozíció megnyitására van lehetőség, de kis piaci mozgás esetén
is jelentős nyereség vagy veszteség érhető el rövid idő alatt.
4) Rendkívüli piaci helyzetben fokozottan igaz a fenti állítás, az árfolyamok gyorsan változhatnak
és jelentős, előre nem kalkulált veszteség/nyereség is elérhető.
5) A tőkeáttételes kereskedéshez jelentős piaci ismeret és komoly kereskedési tapasztalat
szükséges. A magas kockázatvállalási hajlandósággal bíró ügyfeleink számára javasolt.
6) A következő költségek merülnek fel tőkeáttételes ügyletek esetén:
Költség típusa
Számlavezetési és üzemeltetési ktg
Késedelmi kamat
deviza fx, deviza forward, deviza opció
részvény, ETF, ETC
futures
CFD

Költség nagyságrendje
2000 Ft
MNB kétszerese
aktuális értékük a díjjegyzék szerint
jutalék bázispontban meghatározva + minimum
jutalék a díjjegyzék szerint
kontraktusonként fizetendő jutalék + minimum
jutalék a díjjegyzék szerint
napon belüli megtartás esetén –jutalék a
díjjegyzék szerint
napon túli megtartás esetén- jutalék +
finanszírozási ktg a Díjjegyzék szerint

Részletes díjjegyzékünk az alábbi oldalon érhető el:
http://solarcapital.hu/sites/default/files/kondicios_lista_20150105.pdf

7) Társaságunk az egyes kereskedést támogató szoftverek (ún. kereskedő robotok)
alkalmazását rendkívül kockázatosnak tartja és ezek üzemeltetését a Solar Trader kereskedési
rendszerében nem teszi lehetővé.
8) A magas tőkeáttételes termékkel kapcsolatos kockázatokról és tapasztalatokról készült
felügyeleti összefoglalót az alábbi oldalon érhető el:
https://felugyelet.mnb.hu/data/cms2396831/ESMA_online_befektetesek.pdf

Társaságunk weboldalán a határidős egyetem oldalon, valamint a Solar Trader oldalán számos
oktatóanyag, tájékoztató anyag és hasznos információ segíti ügyfeleink tájékozódását. Elérhetőségek
az alábbi linkeken:
http://www.solarcapital.hu/tartalom/hataridos-szabadegyetem
http://solartrader.hu/

Annak érdekében, hogy kényelmesebbé tegyük a kereskedést, elemzésekkel, oktatással, valamint
hírlevéllel segítjük ügyfeleinket, technikai problémák esetén pedig ügyfélszolgálati telefonszámunkon
nyújtunk megoldást.
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