
 Dokument zawierający kluczowe informacje - CFDs 

Cel 
Ten dokument zawiera kluczowe informacje o tym produkcie inwestycyjnym. To nie jest materiał marketingowy. Informacje 

te są wymagane przez prawo, aby pomóc Ci zrozumieć naturę, ryzyko, koszty, potencjalne zyski i straty tego produktu oraz 

pomóc Ci porównać go z innymi produktami. 

Produkt 
Nazwa produktu: Kontrakt na różnice 

 

Nazwa producenta: Orbex Limited („Spółka” lub „Orbex”), jest autoryzowany i regulowany przez Cypryjską Komisję 

Papierów Wartościowych i Giełd („CySEC”) pod numerem licencji 124/10. Zadzwoń pod numer +35725588855, aby 

uzyskać więcej informacji, lub odwiedź stronę internetową firmy pod adresem www.orbex.com.cy. 

  

Ten dokument był ostatnio aktualizowany w dniu 08 marca 2021 r. 

 

Zamierzasz kupić produkt, który nie jest prosty i może być trudny do zrozumienia. 

Co to za produkt? 
Typ 

Kontrakt różnicowy („CFD”) to kontrakt lewarowany zawierany ze Spółką na zasadzie bilateralnej. Jest to produkt pochodny, 

którego podstawą jest składnik aktywów; jest przedmiotem obrotu pozagiełdowego, a nie na rynku regulowanym. W 

przypadku CFD handlujesz na podstawie zmian cen prawie wszystkich aktywów bazowych, w tym tych, które są uważane 

za trudne lub prawie niemożliwe do handlu. Zysk lub stratę oblicza się, określając różnicę w cenie otwarcia i zamknięcia 

pozycji aktywów bazowych, którymi może być waluta, towar, indeks, akcja itp. 

CFD to produkt lewarowany, co oznacza, że płacisz tylko depozyt zabezpieczający (zabezpieczenie), który odpowiada 

ułamkowi rzeczywistej wartości pozycji. Dzięki tej dźwigni masz możliwość przenoszenia dużych wolumenów przy 

niewielkich nakładach kapitałowych, co oznacza, że małe ruchy cen mogą generować wysokie zyski. Otwierając pozycję 

CFD, decydujesz, czy chcesz inwestować w rosnące czy spadające ceny aktywów bazowych. Po zamknięciu i otwarciu 

pozycji CFD zostanie określona zmiana ceny. W momencie zamknięcia zostanie obliczona różnica między ceną w momencie 

otwarcia pozycji a ceną w momencie zamknięcia pozycji. Różnica pomnożona przez wolumen obrotu określa Twój zysk lub 

stratę, w zależności od tego, czy została ustawiona na spadek czy wzrost. O ile nie handlujesz kontraktami futures na 

określone towary, kontrakty CFD nie mają naturalnego czasu wygaśnięcia. 

 

Cele 

Celem handlu kontraktami CFD jest spekulacja na temat zmian cen ogólnie w handlu krótkoterminowym. Pozwala 

inwestorom na posiadanie lewarowanej ekspozycji na instrument bazowy bez konieczności kupowania faktycznego 

instrumentu (dźwignia może wynosić od 1:30 do 1: 2 w zależności od instrumentu, który ma być przedmiotem obrotu). 

Biorąc pod uwagę lewarowany charakter handlu kontraktami CFD, inwestor musi zdeponować tylko część wartości 

referencyjnej kontraktu będącego przedmiotem obrotu jako początkowy depozyt zabezpieczający. Na przykład, jeśli inwestor 

zdeponuje 10 000 USD i otworzy 1 lot na EURUSD z dźwignią na koncie o godzinie 1:30, będzie wymagał początkowego 

depozytu zabezpieczającego w wysokości 3300 USD. W przypadku jakiejkolwiek ujemnej zmiany ceny inwestor straci 10 

USD. za każdy ruch ticka. 

Instrument spot CFD nie ma żadnej daty zapadalności, podczas gdy przyszły CFD ma z góry określoną datę wygaśnięcia 

(szczegóły te znajdują się na stronie internetowej Spółki. Nie ma zalecanego okresu utrzymywania, a inwestor decyduje, 

kiedy otworzyć i zamknąć transakcję CFD. 

Będziesz musiał mieć odpowiednie saldo na swoim koncie i, w stosownych przypadkach, wpłacić dodatkowe środki, aby 

uniknąć zamknięcia otwartych pozycji lub osiągnięcia stop-out. 

 

Docelowy Inwestor  

Kontrakty CFD są przeznaczone dla inwestorów, którzy posiadają niezbędne doświadczenie handlowe i / lub wiedzę 

inwestycyjną dotyczącą produktów lewarowanych. Inwestorzy powinni handlować tylko kapitałem, na utratę którego mogą 

sobie pozwolić. Inwestorzy powinni być świadomi i mieć wiedzę, że handel produktami Spółki może spowodować utratę 

wszystkich środków zdeponowanych w celu handlu (w tym wszelkich zysków na rachunku). Inwestorzy zrozumieją profil 

ryzyka / zysku produktu w porównaniu z tradycyjnym obrotem akcjami. Biorąc pod uwagę ryzykowny charakter produktów 

Spółki, inwestorzy mogą osiągać wysokie zyski, a także wysokie straty w krótkim czasie  

 

http://www.orbex.com.cy/


Jakie jest ryzyko i co mogę otrzymać w zamian? 
Podsumowujący wskaźnik ryzyka (SRI) 

 

Ze względu na charakterystykę handlową ten produkt 

uzyskuje najwyższą ocenę ryzyka, która wynosi 7 na 

7. 

 

Kontrakty CFD są przedmiotem obrotu z 

depozytem zabezpieczającym i niosą ze sobą 

ryzyko utraty całego początkowego depozytu i / lub 

inwestycji. Powinieneś utrzymywać odpowiedni 

depozyt zabezpieczający na swoim koncie, aby 

uniknąć zatrzymań i utrzymywać otwarte pozycje. 

 

Przed podjęciem decyzji o handlu produktami z 

depozytem zabezpieczającym należy wziąć pod uwagę swoje cele inwestycyjne, tolerancję na ryzyko i poziom doświadczenia 

w zakresie tych produktów. Handel kontraktami CFD jest wysoce spekulacyjny i wiąże się z wysokim poziomem ryzyka. 

Możesz stracić cały swój kapitał. Te produkty mogą nie być odpowiednie dla wszystkich i powinieneś upewnić się, że 

rozumiesz związane z nimi ryzyko. W razie potrzeby zasięgnij niezależnej porady. Spekuluj tylko środkami, na utratę których 

możesz sobie pozwolić. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z ujawnieniem ryzyka firmy. Risk Disclosure. 

 

Scenariusze wydajności 

Dokument zawierający kluczowe informacje dotyczy każdego instrumentu CFD. Dla każdej transakcji będziesz 
odpowiedzialny za wybór instrumentu, kiedy otwierasz i zamykasz, wielkość transakcji i czy korzystać z jakichkolwiek funkcji 
ograniczających ryzyko (takich jak zlecenia stop loss). Każdy instrument ma inną charakterystykę, taką jak wielkość partii 
(liczba jednostek, tj. Kontrakty CFD na pary walutowe są sprzedawane na 100 000 jednostek) lub wartość pipsa (zmiana 
ceny). Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej Spółki w sekcji Forex Trading/Markets/Forex; możesz 

wybrać odpowiedni instrument, aby zobaczyć odpowiednie informacje dla każdego z nich. 
 

Poniższe scenariusze obejmują tylko ruch cenowy, aw scenariuszu warunków skrajnych pozycja zostaje zatrzymana z 50% 

poziomem depozytu zabezpieczającego (poziom depozytu = kapitał / depozyt zabezpieczający). 

 

Zastosowane założenia: 

 

Cena otwarcia P 1.1977 

Rozmiar pozycji (za CFD na parę 

walutową) 
TS 

100,000 

Margines procentowy M 3.33% (Dźwignia 1:30) 

Wymagany margines MR=TS x M 3300 

Wartość nominalna transakcji TN=MR/M 
Obliczanie zysków i strat: 

USD (zmienna waluta) 

Waluta konta  USD 

Scenariusze wydajności: 

Scenariusz 

wydajności 

Long 

Zmiana ceny  
Zmiana 

ceny  
Zysk/strata  

Scenariusz 

Wydajności 

Short 

Zmiana ceny  
Zmiana 

ceny  
Zysk/strata 

Korzystny  1.2156 1.5% 1473  Korzystny 1.1797 -1.5% 1526 

Umiarkowany  1.2037 0.5% 498  Umiarkowany 1.1917 -0.5% 503 

Niekorzystny*  1.1797 -1.5% -1526  Niekorzystny* 1.2157 1.5% -1481 

Stres* 1.1378 -5% -5265  Stres* 1.2576 5% -4763 

* * Nie można dokładnie przewidzieć zmian rynkowych w przyszłości. Przedstawione scenariusze stanowią jedynie 

wskazówkę dotyczącą niektórych możliwych wyników opartych na ostatnich zwrotach. Rzeczywiste zwroty mogą być 

niższe.  
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Niższe Ryzyko Wyższe Ryzyko 

Wskaźnik ryzyka zakłada, że możesz nie być w stanie 

łatwo sprzedać swojego produktu lub możesz być 

zmuszony do sprzedaży po cenie, która znacząco 

wpływa na wysokość zwrotu. Nie ma minimalnego ani 

zalecanego okresu przechowywania inwestycji / handlu 

https://www.orbex.com.cy/en/markets-forex.html


Co się stanie, jeśli ORBEX Limited nie jest w stanie wypłacić? 
W przypadku, gdy Orbex Limited nie jest w stanie spłacić swojego zobowiązania finansowego, możesz stracić całą wartość 

swojej inwestycji (tj. Saldo konta posiadanego w Firmie). Jednakże Spółka oddziela wszystkie fundusze klientów 

detalicznych od funduszy własnych zgodnie z zasadami Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w zakresie 

ochrony instrumentów finansowych i środków należących do klientów. Firma jest również członkiem Funduszu rekompensat 

dla inwestorów, który obejmuje kwalifikujących się klientów do maksymalnej kwoty 20 000 EUR na osobę. Szczegółowe 

informacje można znaleźć tutaj. 

Jakie są koszty? 
W zależności od produktu, którym handlujesz, możesz ponieść niektóre lub wszystkie z następujących kosztów: 

 

Ta tabela przedstawia różne rodzaje kosztów związanych z handlem kontraktami CFD  

Jednorazowe 

koszty wejścia 

lub wyjścia  

Spread 
Dotyczy wszystkich 

instrumenty   

Spread to różnica między ceną kupna (kupna) a 

ceną kupna (sprzedaży) konkretnego instrumentu, 

którym handlujesz. Koszt ten jest realizowany za 

każdym razem, gdy otwierasz i zamykasz 

transakcję. 

Prowizja 
Dotyczy wszystkich 

instrumenty   

Jest to prowizja, którą płacisz przy zakupie i 

sprzedaży instrumentu.. 

Wymiana walut  
Dotyczy wszystkich 

instrumenty   

Jest to koszt przeliczenia zrealizowanych zysków 

i strat, a także wszelkich kosztów i opłat 

denominowanych w walucie innej niż waluta 

bazowa Twojego rachunku handlowego. 

    

Koszty 

bieżące  

Swap (opłata za 

finansowanie) 

Dotyczy wszystkich 

instrumenty   

Jest to koszt wymiany za utrzymanie pozycji 

otwartej przez noc. Koszt swapu może być 

dodatni lub ujemny, w zależności od instrumentu, 

który ma być przedmiotem obrotu. 

 

Bardziej szczegółowe informacje na temat kosztów i opłat można znaleźć na stronie internetowej Spółki pod adresem 

www.orbex.com.cy  

 

Jak długo powinienem utrzymywać pozycję i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze? 
Kontrakty CFD są przeznaczone głównie do handlu krótkoterminowego, a w niektórych przypadkach do handlu w ciągu 

dnia. Ogólnie rzecz biorąc, kontrakty CFD nie nadają się do inwestycji długoterminowych. Niektórzy inwestorzy mogą 

również utrzymywać pozycje CFD w celu zabezpieczenia lub handlu spekulacyjnego. Nie ma zalecanego okresu 

utrzymywania ani okresu anulowania, a zatem nie ma opłat za anulowanie. Inwestorzy mogą handlować (otwierać i zamykać) 

kontraktami CFD w dowolnym momencie w godzinach handlu rynkowego.  

Jak mogę złożyć zażalenie? 
Reklamację należy złożyć w Spółce wypełniając odpowiedni formularz reklamacyjny za pośrednictwem poczty 

elektronicznej pod adresem www.orbex.com.cy lub telefonicznie: +35725588855 lub pocztą: 6, 82nd Street, Ground Floor, 

4153 Kato Polemidia, Limassol, Cypr. Po złożeniu pisemnej skargi członek Działu Reklamacji wyśle elektroniczne 

potwierdzenie odbioru na zarejestrowany adres e-mail Skarżącego w ciągu pięciu (5) dni roboczych od otrzymania skargi, 

aby sprawdzić, czy Firma otrzymała pisemną skargę. Kopię procedury reklamacyjnej Spółki można znaleźć tutaj. 

  

Jeśli nie jesteś zadowolony z ostatecznej decyzji firmy, możesz złożyć skargę do Rzecznika ds. Usług finansowych na stronie 

http://www.financialombudsman.gov.cy 
Inne istotne informacje 
Dodatkowe ważne dokumenty, których udostępnienie jest wymagane przez prawo: 

Umowa z klientem CFD - akceptując te zasady, klient zawiera wiążącą umowę prawną ze Spółką. 

Inne dokumenty i informacje, które są bardzo ważne do przeczytania i zrozumienia przed nawiązaniem relacji biznesowej ze 

Spółką i można je znaleźć na stronie internetowej Spółki w sekcji „Dokumenty prawne”. 

 

http://www.orbex.com.cy/
http://www.financialombudsman.gov.cy/

