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Kockázatfeltáró Nyilatkozat

A jelen kockázatfeltáró nyilatkozat (a “Kockázatfeltáró Nyilatkozat”) nem tudja és nem is tárja fel a devizapiaci
ügyletekkel ("Forex") és a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodásokkal („CFD”) (Contracts for Difference)
kapcsolatosan végzett kereskedés összes kockázatát. A jelen nyilatkozat célja, hogy bemutassa a Forex és a CFD
kereskedés fő kockázatait.
Nem javasoljuk, hogy részt vegyen Forex és CFD kereskedésben anélkül, hogy megértené az ilyen kereskedés
alapvető természetét és kockázatait – például hogy miképpen kerül egy pozíció megnyitásra és lezárásra, hogyan
keletkezik nyereség és veszteség, valamint, hogy mekkora az Ön kockázatnak és a veszteségnek való kitettségének
terjedelme, illetőleg mértéke.
A Forex és CFD kereskedés nagyfokú kockázattal jár. Különösen azért, mert a kereskedés alapletét használatával
történik (amely a kereskedett deviza értékének csupán kis százalékát fedezi), így a Forex és CFD ügyletekben az
árváltozások jelentős veszteségeket eredményezhetnek. Önnek tisztában kell lennie azzal, hogy a CFD-vel, Forexszel történő kereskedés során elvesztheti az eBrókerház Zrt-nél elhelyezett alapletétet, amely alapletét fedezetként
szolgál kereskedési pozícióinak megnyitásához és fenntartásához. Ennek következtében a CFD és Forex ügyletekre
vonatkozó szerződések, illetőleg az azokkal történő kereskedés olyan személyek részére megfelelő, akik (a) megértik
és készek vállalni a gazdasági, jogi és egyéb kockázatokat, amelyek ilyen Tranzakciók során felmerülhetnek, és akik
(b) pénzügyileg képesek viselni a kezdeti alapletét és a pozíció fenntartása érdekében átutalt további pénzösszegek
esetleges elvesztését.
Meg kell győződnie arról, hogy a Forex és CFD kereskedés megfelel Önnek a saját pénzügyi helyzetének és a
kockázathoz való viszonyulásának tükrében. Amennyiben kétségei vannak, hogy a Forex és CFD kereskedés a
megfelelő-e Önnek, kérjen független szakmai tanácsot pénzügyi szakembertől. Az eBrókerház Zrt. nem nyújt ilyen
tanácsot.
Amikor Ön CFD kereskedésbe kezd, Ön az eBrókerház Zrt. által hozzáférhetővé tett árak ármozgásával
összefüggésben köt ügyletet. Az eBrókerház Zrt. által hozzáférhetővé tett árak felárból („markup”) vagy
diszkontárból („markdown”) eredő árrést, haszonrést tartalmaznak azon árakhoz képest, amelyeket az eBrókerház
Zrt. akkor kaphat, vagy elvárhat, ha az Önnel kötött ügyletet az eBrókerház Zrt-nek a bankközi piacon, vagy egy
másik féllel kötött ügylettel kellene fedeznie. Bár az árrések általánosak a deviza piacokon, az árrés teljes hatása
jelentős lehet az Ön által elhelyezett alapletét összegével kapcsolatban, és nehezebbé teheti a kereskedésből
származó nyereség realizálását. Ezen felül, figyelemmel az Ön által le nem zárt tranzakciókkal kapcsolatos
automatikus „overnight finanszírozás” díjakra, az eBrókerház Zrt. kamatdíjat számít fel. Önnek alaposan meg kell
gondolnia az ilyen kamatdíjaknak az árrésekkel, felárból („markup”) vagy diszkontárból („markdown”) eredő
haszonrésekkel együtt fellépő hatásait az Ön kereskedésből történő nyereségszerzési lehetőségeire, illetve
képességére.

eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt.
Működését a Magyar Nemzeti Bank felügyeli.
PSZÁF engedélyszám III/73.059-4/2002., III/73.059/2000.
Fővárosi Törvényszék, Cg.: 01-10-044141
Cím: Magyarország- 1072 Budapest, Rákóczi út 42., Hungary. Telefon: +36-1-880-8400, Fax: +36-1-8808-440
Email: info@ebrokerhaz.hu Honlap: www.eBROKERHAZ.hu

Kockázatfeltáró Nyilatkozat
A CFD és Forex kereskedés esetében a kereskedésben elérhető "tőkeáttétel" vagy "áttétel" (azaz az eBrókerház Zrt.
által az adott pozíció megnyitásához kért összeg (alapletét, Kezdeti Margin) azon ügyleti értékhez („notional size”)
viszonyítva, amelyre vonatkozóan Tranzakciót köthet) azt jelenti, hogy kis összegű alapletét nagy összegű
veszteséget vagy nyereséget eredményezhet. Ez azt jelentheti továbbá, hogy viszonylag kis ármozgás arányában
sokkal nagyobb mozgást eredményezhet bármilyen nyereség vagy veszteség kialakulásában, amely hathat az Ön
javára, vagy Ön ellen is. Több összetevőből álló pénzügyi eszköz esetében az egyes piaci események, változások az
egyes összetevőkre önállóan is hatnak és ezek hatása a több összetevőből álló pénzügyi eszköz esetében
megtöbbszöröződve érvényesülhet, így a több összetevőből álló pénzügyi eszköz kockázata meghaladhatja az egyes
összetevők kockázatát.
Az eBrókerház Zrt.-nél elhelyezett összes alapletétet elvesztheti. Bizonyos megbízástípusok (pl. “stop loss”, vagy
“limit” megbízások), amelyek a CFD és Forex kereskedés esetében a veszteségeket hivatottak korlátozni bizonyos
meghatározott összegekre, nem mindig lehetnek hatásosak, mert a piaci körülmények, vagy technológiai korlátok
lehetetlenné tehetik az ilyen megbízástípus teljesülését. Kérjük, vegye figyelembe továbbá azt is, hogy minden
megbízás esetében (beleértve a garantált stop loss megbízásokat is), rövid idő alatt elszenvedheti a veszteséget,
amelyet a megbízással egyébként limitálni próbált.
Ön köteles az eBrókerház Zrt. számára megfizetni minden olyan veszteséget, amelyet Ön elszenvedett, illetve
minden olyan egyéb összeget, amelyet a Forex és CFD kereskedésre vonatkozó szerződési feltételek tartalmaznak,
mint pl. kamat. Ha Ön úgy dönt, hogy CFD, Forex kereskedésbe kezd, akkor el kell fogadnia a kockázatok ezen
mértékét.
A CFD, Forex kereskedés nem egy elismert, vagy kijelölt tőzsde, vagy más szabályozott piac szabályai szerint
történik. Ebből következően, a CFD, Forex kereskedéssel lényegesen nagyobb kockázatot vállal, mint ha a
kereskedést egy szabályozott piacon folytatná.
Az eBrókerház Zrt. ügyfelei és leendő ügyfelei számára a Társaság Üzletszabályzatának 4.2. pontjában feltüntetett
befektetési szolgáltatás keretében rendszeresen befektetési elemzéseket tesz megtekinthetővé a Társaság által
hozzáférhetővé tett honlapon. Ez a tevékenysége azonban nem minősül befektetési tanácsadásnak és az eBrókerház
Zrt. nem vállal felelősséget azért a kárért, amely azért érte az ügyfelet, mert a hozzáférhetővé tett befektetési
elemzéshez igazította Forex/CFD, kereskedési tevékenységét. Volatilis piaci helyzetben a befektetési elemzésben
leírt következtetések érvényessége, az azokra alapozott kereskedési tevékenység hatékonysága és jövedelmezősége
gyorsan változhat. Ezt Önnek el kell fogadnia, amennyiben kereskedési tevékenysége során figyelembe veszi a
hozzáférhetővé tett befektetési elemzéseket.
A külföldi piacokat érintő Tranzakciókból keletkező, vagy a külföldi fizetőeszközön alapuló szerződésekből eredő
potenciális nyereség, illetve veszteség nagyban függ a devizaárfolyamok ingadozásától. A külföldi fizetőeszközöket
érintő Tranzakciók, amelybe beletartozik a CFD-vel, a Forex-szel történő kereskedés is, olyan kockázatokat rejtenek
magukban, amelyek nem merülnek fel akkor, ha a befektetésre kizárólag az Ön saját helyi fizetőeszközében kerül
sor. Ezen megnövekedet kockázati tényezők magukba foglalják (nem kizárólagosan) egy külföldi ország politikai és
gazdasági rendszere megváltozásának kockázatát is, amely alapvetően és tartósan módosíthatja a külföldi
fizetőeszköz feltételeit, piacképességét, vagy árát. A külföldi fizetőeszközben kifejezett szerződéseken alapuló
nyereségre vagy veszteségre (függetlenül attól, hogy azzal az Ön országában vagy más országban kereskednek) az
átváltási árfolyamok ingadozásai szintén hatással vannak, ha a szerződésben megnevezett fizetőeszközt át kell
váltani egy másik devizára.
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E kockázatok egyaránt jellemzik a Forex és CFD (így különösen, de nem kizárólag: a nyersanyagokon, illetve
tőzsdeindexeken alapuló CFD-k) ügyleteket, így Önnek minden esetben tekintettel kell lennie azokra.
Ön csak az eBrókerház Zrt. által közölt instrumentumokra vonatkozóan köthet CFD, illetve Forex ügyletet az
eBrókerház Zrt. által. Az eBrókerház Zrt. nem köteles arra, hogy minden korábban közölt deviza tekintetében tovább
biztosítsa a kereskedést. Az eBrókerház Zrt. által kínált piacokat (és az eBrókerház Zrt. által közölt árakat) az
eBrókerház Zrt. a bankközi piacon, a CFD instrumentum mögöttes termékének kereskedését lebonyolító piacon
jegyzett alapul fekvő árakból származtatja. Az eBrókerház Zrt. nem tudja befolyásolni az alapul fekvő árak
mozgását, amely mozgások volatilisek és kiszámíthatatlanok lehetnek. Ezen mozgások hatással vannak az
eBrókerház Zrt. által közölt árakra, arra, hogy Ön meg tud-e nyitni, vagy le tud-e zárni egy pozíciót, illetve arra,
hogy Ön milyen áron képes minderre.
Az eBrókerház Zrt. nem árjegyzőként jár el, nem alakítja a piacot, illetőleg nem végez saját számlás kereskedést
bármely olyan pénzügyi eszközön alapuló szerződés tekintetében, amelyeket Ön megköt. Fentiek miatt az
eBrókerház Zrt. nem köteles arra, hogy bármely Tranzakció vagy deviza elérhetőségét biztosítsa, továbbá az
eBrókerház Zrt. fenntartja magának a jogot arra, hogy bármely megbízás felvételét megtagadja saját kizárólagos
mérlegelése alapján. Volatilis piaci időszakok során az Ön számára bonyolult, vagy lehetetlen lehet egy meglévő
pozíciót megszüntetni (likvidálni), vagy felbecsülni egy adott nyitott pozíció értékét, meghatározni egy tényleges
árat, vagy megbecsülni a kockázatnak való kitettségét. Többek között ezek azok az okok, amiért a Forex és CFD
tranzakciók megnövelt kockázatokkal járnak. A megbízásban megadott, az Online Kereskedési Platformon közzétett
árhoz képest a végrehajtás időpontjában a tényleges piaci ár eltérhet. Amennyiben az eltérés nem halad meg egy, az
Online Kereskedési Platformon közzétett, az adott eszközre vonatkozó tolerancia-szintet, a megbízás az Ügyfél által
az Online Kereskedési Platformon a végrehajtás időpontjában látott áron kerül végrehajtásra, amennyiben az eltérés a
tolerancia-szintet meghaladja, a megbízás a tényleges áron, tehát az Ügyfél által látott ártól eltérő áron kerül
végrehajtásra, míg lényeges eltérés esetén a megbízás nem kerül végrehajtásra. Limitáras megbízás minden esetben a
tényleges áron kerül végrehajtásra, mely eltérhet a megbízásban szereplő ártól, különösen de nem kizárólagosan
magas piaci volatilitás vagy piaci gap esetén. Tekintettel arra, hogy az eBrókerház Zrt.-n keresztül történő Forex és
CFD kereskedés nem szabályozott tőzsdén zajlik, emiatt nincs elszámolóház, vagy központi szerződő fél, amely
garantálhatná az eBrókerház Zrt. fizetési kötelezettségeit az Ön számára az Ön által megkötött ügyletek tekintetében.
Ön csak az eBrókerház Zrt.-vel szemben fordulhat a megkötött Forex és CFD tranzakciók végrehajtása, valamint az
alapletét visszaadása iránt. Az eBrókerház Zrt. és/vagy szerződéses partnereinek fizetésképtelensége vagy
nemteljesítése esetén az összes, az eBrókerház Zrt.-nél vezetett számlán nyilvántartott pozíció értékét elveszítheti és
a nyitott pozíciók tekintetében további addicionális veszteségeket szenvedhet el.
Az Online Kereskedési Platform online-kereskedési rendszeréből fakadóan a megadott utasítások – jellegüktől
függően – a kereskedési piacon akár visszavonhatatlanul és azonnal érvényesülhetnek, azok visszavonására,
módosítására nincsen minden esetben lehetőség. Az Online Kereskedési Platform teljes körűen automatizált, amely
következtében az azon keresztül végezhető valamennyi műveletet – a jogszerű használat feltételeinek maradéktalan
fennállta esetén – Ön önállóan, az eBrókerház Zrt. szakembereinek igénybevétele nélkül elvégezheti. Ezen tény
nyomatékosan megköveteli az átgondolt, megfelelő információk birtokában meghozott megbízások megadását. Az
egyes műveletek megfelelőségét az eBrókerház Zrt. nem tudja vizsgálni.
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Ön viseli az Online Kereskedési Platform elérhetetlenségének, működési zavarainak kockázatát, függetlenül attól,

hogy Ön a web-alapú platformot vagy a mobiltelefon-platformot használja e. A mobiltelefon-platform
használata esetén Ön viseli a mobiltechnológiával összefüggő valamennyi kockázatot, így különösen, de
nem kizárólagosan az esetleges késedelem vagy kommunikációs hiba kockázatát, továbbá a mobileszköz
harmadik személyek által történő használatához fűződő kockázatokat, mely esetekkel összefüggésben
felmerülő veszteségért az eBrókerház Zrt. nem vállal felelősséget.
Az eBrókerház Zrt. hozzáférhet olyan információkhoz, illetve olyan kereskedési pozíciókat nyithat olyan árakon,
amelyek az Ön számára nem elérhetőek, ezen felül olyan üzleti érdekei lehetnek, amelyek különböznek az Önétől.
Az eBrókerház Zrt. nem köteles a rendelkezésére álló piaci vagy más információt az Ön rendelkezésére bocsátani,
valamint nem köteles arra, hogy megváltoztassa, vagy korlátozza a saját kereskedési tevékenységét.
Amennyiben bármilyen kérdés merül fel Önben, kérjük, hívja Ügyfélszolgálatunkat a +36-1-880-8404-as
telefonszámon.

eBrókerház Zrt.
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