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Tento dokument poskytuje klíčové informace pro investory o tomto produktu. Nejedná se o marketingový materiál. Informace jsou vyžadovány zákonem, aby vám 
pomohly pochopit povahu, rizika, náklady, potenciální zisky a ztráty při investování do tohoto produktu. Investorům se doporučuje, aby si tento dokument přečetli, 
aby se mohli informovaně rozhodnout, zda investovat. HYCM identifikuje tento produkt jako komplexní a jako takový může být obtížný k porozumění pro investory 
bez zkušeností a/nebo znalostí. 

Produkt – CFD na komodity 
Tyto produkty jsou vyráběny a distribuovány společností HYCM (Europe) Ltd, CIF: 259/14, která je dceřinou společností skupiny HYCM. 
Pro vice informací zavolejte na +35725245750 nebo navštivte www.hycm.eu. 

Datum vytvoření: 03.01.2018           Datum poslední aktualizace: 11.02.2022 

Chystáte se zakoupit produkt, který není jednoduchý a může být obtížné jej pochopit. 

Jaký je to produkt? 

Typ 
Smlouva o rozdílu (CFD) je mimoburzovní (OTC) finanční nástroj s pákových efektem, jehož hodnota je stanovena na základě hodnoty podkladového aktiva. Pákový 
efekt je typická charakteristika CFD. 
Cíle 
Cílem CFD je umožnit investorovi získat pákový efekt vůči pohybu hodnoty podkladové komodity (ať už to je nahoru nebo dolů), aniž by bylo nutné skutečně koupit, 
prodat nebo jinak převést fyzickou komoditu. Jelikož CFD vyžaduje, aby byla jako počáteční marže odložena pouze malá část pomyslné hodnoty smlouvy, je na tuto 
částku použit pákový efekt. 
Pro každý bod, kdy se cena produktu pohybuje ve prospěch investora, je dosaženo násobku zisku z počtu zakoupených nebo prodaných jednotek CFD. V každém 
okamžiku, kdy se cena pohybuje proti investorovi, dojde ke ztrátě. Například, pokud si myslíte, že hodnota Gold CFD se bude zvyšovat, koupíte si několik CFD (známé 
také jako „dlouhá pozice“) s úmyslem je později prodat, když budou mít vyšší hodnotu. Rozdíl mezi nákupními a prodejními cenami se po odečtení všech souvisejících 
nákladů rovná vašemu zisku (podrobně níže). Pokud si myslíte, že se hodnota CFD zlata bude snižovat, prodáte několik CFD (známé také jako „krátká pozice“) za 
specifickou hodnotu a očekáváte, že si je později koupíte zpět za nižší cenu, což bude mít za následek, že Vám po odečtení příslušných nákladů zaplatíme rozdíl 
(podrobně níže). V každém případě, pokud se však CFD na zlato pohybuje v opačném směru a vaše pozice bude uzavřena, buď Vámi, nebo v důsledku výzvy k navýšení 
marže – Margin call (podrobně níže), dlužíte nám částku jakékoli ztráty, kterou jste utrpěli společně se všemi náklady. Chcete-li otevřít pozici a ochránit nás před 
ztrátami, které utrpíte, musíte na svůj účet uložit procentuální podíl z celkové hodnoty smlouvy. Toto se nazývá požadavek na marži. Obchodování na marži může 
zvýšit vaše ztráty nebo zisky. 

Cílevědomý drobný investor 
Obchodování s těmito produkty není vhodné pro každého. Za normálních okolností bychom očekávali, že tyto produkty budou používat osoby, které: a) dokáží 
tolerovat riziko; b) obchodují s penězi, které si mohou dovolit ztratit; c) mají zkušenosti s finančními trhy a obchodováním na nich, a rozumějí dopadům a rizikům 
souvisejícím s obchodováním s maržemi a d) jejich investiční cíle se liší v závislosti na jejich potřebách od obecných, spekulací a krátkodobého investování do nástrojů 
finančního trhu po dlouhodobé investiční expozice. 

Jaká jsou rizika a co mohu získat na oplátku? 
Ukazatel rizika a zisku 

Nízká rizika Vysoká rizika 

Obvykle nižší zisk Obvykle vyšší zisk 

1 2 3 4 5 6 7 

Neexistuje žádné doporučené ani minimální časové období pro držení 
tohoto produktu. Volatilita trhu Vás může donutit nakupovat nebo 
prodávat své CFD za cenu, která bude mít významný dopad na to, jakou 
částku získáte zpět. 

Souhrnný ukazatel rizika udává úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt ztratí peníze kvůli pohybu 
na trzích nebo proto, že Vám nemůžeme zaplatit. Produkty, které se objevují v nižší kategorii, nezaručují bezrizikovou investici. Tyto produkty jsou v této kategorii, 
protože při hledání vyšších zisků mohou představovat vyšší riziko a jejich cena se může podle toho zvyšovat a klesat. Tento produkt jsme klasifikovali jako 7 ze 7, což 
je nejvyšší riziková třída. To hodnotí potenciální ztráty z budoucího výkonu produktu na velmi vysoké úrovni. CFD jsou produkty s pákovým efektem, které mohou v 
důsledku pohybu trhu způsobit rychlé ztráty. Neexistuje ochrana kapitálu před tržními, úvěrovými nebo likviditními riziky. 
Mějte na paměti měnové riziko: Je možné koupit nebo prodat CFD v měně, která se liší od základní měny vašeho účtu. Konečný výnos, který můžete získat, závisí na 
směnném kurzu mezi oběma měnami. Například vedení obchodního účtu v amerických dolarech a obchodování s CFD, které nejsou ceny v amerických dolarech, 
podléhají devizovým rizikům. Toto riziko se u výše uvedeného ukazatele nezohledňuje. V některých případech budete možná muset provést další platby, abyste 
nahradili ztráty. Pokud marže na Vašem účtu klesne pod 50% celkové počáteční marže požadované pro všechny CFD na Vašem účtu, musíme uzavřít jednu nebo více 
Vašich pozic. Mohli byste tedy ztratit celou svou investici. Celková ztráta, kterou můžete utrpět, však nikdy nepřesáhne investovanou částku. Společnost nabízí 
Ochranu před záporným zůstatkem pro klienty. 

Scénáře výkonnosti 

http://www.hycm.eu/
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Budoucí vývoj trhu nelze s přesností předvídat. Vyobrazené situace pouze naznačují možné výsledky na základě nedávných výnosů. Jakékoli výnosy, které obdržíte, 
závisí na tom, jak trh funguje a jak dlouho držíte CFD. Skutečné výnosy mohou být nižší. Tato čísla neberou v potaz vaši osobní daňovou situaci, což může také ovlivnit, 
jakou částku získáte zpět. Stresový scénář označuje, co můžete obdržet za extrémních tržních okolností, a nezohledňuje situaci, kdy vám nemůžeme zaplatit. Tabulka 
1 níže ukazuje peníze, které byste mohli potenciálně profitovat nebo ztratit v různých scénářích. Každý ze scénářů výkonnosti je založen na účtu s pouze jednou 
otevřenou pozicí. Na každý scénář však bude mít vliv i jakákoli jiná otevřená pozice, kterou máte u nás. Ve scénářích se také předpokládá, že na svůj účet neprovádíte 
žádné další vklady, abyste splnili požadavky na marži. Za předpokladu, že se rozhodnete koupit 1 CFD na 1 lot zlata za 1635,6, budete mít pomyslnou expozici 
podkladového aktiva ve výši 163 560 $. K pokrytí požadavku na marži budete muset vložit nejméně 8,178 $, což je 5%, což vede k pákovému efektu 1:20. V tomto 
scénáři má zlato hodnotu 1 tiku 0,01, proto vynásobení velikosti kontraktu hodnotou tiku udává, kolik vyděláte nebo ztratíte za každý pohyb o 1 tik, tj. 1 USD. 

Komodity 

Název Symbol 
Min. 

spread Velikost lotu 
Min. velikost 

obchodu Min. kolísání 
Velikost za 

tik 
požadavek 
na marži 

Měna 
marže Páka 

CFD na zlato GOL Dmmyy 0.50 100 ozs 1 oz 0.01 USD 1.00 USD 5% USD 1:20 

Zlaté CFD (Held Intraday) 

Počáteční cena CFD zlata P 1635.6 

Velikost obchodu T S 100 ozs 

Marže % M 5% 

Požadavek na marži (USD) MR = P x TS x M $8,178 

Nominální hodnota obchodu  TN = MR/M $163,560 

Nominální hodnota skluzu (+2) pip použitá na závěrečnou cenu P/L obsahuje skluz 

Tabulka 1 

Scénář vývoje 
dlouhé pozice  

Zavírací cena Změna ceny Zisk/Ztráta Scénář vývoje 
krátké pozice 

Zavírací cena Změna ceny Zisk/Ztráta 

Příznivý 
1660.33 

(+0.2) 1.50% $2,473 Příznivý 
1610.87 

(-0.2) -1.50% $2,473 

Mírný 
1643.98 

(+0.2) 
0.50% $838 Mírný 

1627.22 
(-0.2) 

-0.50% $838 

Nepříznivý 1610.87 
(-0.2) 

-1.50% -$2,473 Nepříznivý 1660.33 
(+0.0002) 

1.50% -$2,473 

Stresový 
1553.62 

(-0.2) -5% -$8,198 Stresový 
1717.58 

(+0.2) 5% -$8,198 

Co se stane, když Vás HYCM nebude moci vyplatit? 
Pokud HYCM není schopna splnit své finanční závazky vůči Vám, můžete ztratit hodnotu své investice. HYCM je členem Investorského kompenzačního fondu (ICF) 
pro Klienty CIF. V případě, že se HYCM stane insolventním a nebude schopen vyplatit své klientům, mohou mít retailoví klienti nárok na náhradu buď 90% 
kumulativních krytých pohledávek krytého investora, nebo částku 20 000 EUR, podle toho, která z těchto částek je menší. 

Jaké jsou náklady? 
Snížení výnosů ukazuje, jaký dopad budou mít celkové náklady, které zaplatíte, na návratnost, kterou by mohla získat vaše investice. Celkové náklady zohledňují 
jednorázové, průběžné a vedlejší náklady. Uvedené částky jsou kumulativní náklady produktu za tři různá období držení. Čísla předpokládají, že investujete 1 000 
USD a kupujete 1 lot CFD zlata. Uvedené údaje jsou odhady a mohou se v budoucnu změnit. 
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Investiční scénáře (US$1,000)  
1 lot zlata CFD KOUPĚ Jestliže pozici zavřete ve stejný den 

(Intraday) 
Jestliže uzavřete pozici na druhý den Jestliže uzavřete pozici po 10 dnech 

Celkové náklady [6.00%] [6.00%] [6.00%] 

Níže uvedená tabulka ukazuje různé typy nákladových kategorií a jejich význam a dopad, jaký mohou mít na vaši investici. Orientační příklady našich nákladů a 
poplatků najdete na našich stránkách. 

Jednorázové 
náklady na 
vstup a výstup 

Spread 
5.0% 

Rozdíl mezi kupní cenou („nabídková cena“) a prodejní cenou („nabídková cena“) se nazývá spread. Tato cena je 
realizována při každém otevření a uzavření obchodu. Ve většině případů je nabízen pevný spread. Na určité 
nabídky produktů lze použít dynamický spread. Například: GOLD CFD se obchoduje na 1612,20 Prodej (Nabídka) 
a 1612.70 Koupě (Poptávka), rozdíl je 0.50, což je 5 pipů a rovná se $ 50 náklady na otevření obchodu (celý lot) 

Převod měny N/A 
Veškerá hotovost, realizovaný zisk a ztráty, úpravy, provize a poplatky, které jsou denominovány v jiné měně, než 
je základní měna Vašeho účtu, budou převedeny na základní měnu vašeho účtu a na Váš účet bude účtován 
poplatek za převod měny. 

Komise 2.0% 

Za každý obchod Vám může být účtována provize. U všech nabízených typů CFD není provize zahrnuta do kótované 
ceny a místo toho bude s Vámi dohodnuta před zahájením jakékoli transakce a bude zobrazena na výpisu, který 
Vám bude zaslán. V takovém případě budou provize účtovány na Váš účet. Provize a poplatky se mohou čas od 
času měnit bez předchozího upozornění. Například: obchodování ZLATO CFD na účtu typu Raw uvidíte cenu 
nabídky/cenu poptávky 1612,20 / 1612,50 spread bude 30 $ a 20 $ provize za celý lot. 

Přirážka (pokud 
se uplatňuje) 

N/A 
Ceny, za které obchodujete, mohou zahrnovat přirážku, což je poplatek za rozpětí přijatý od poskytovatele 
likvidity/ceny 

Poplatky 
Poplatky za 
přenos N/A 

Za každou noc, kdy je pozice držena otevřená, je účtován poplatek za přenos (swap). Poplatek za přenos může být 
kladný nebo záporný v závislosti na směru pozice investora a použité úrokové sazbě. Čím déle je pozice držena, 
tím více poplatků za přenos naroste. HYCM neuplatňuje poplatky za vedení komoditních obchodů přes noc 
(swapová sazba 0%). Další vysvětlující příklady naleznete v dokumentu Sazby a poplatky. 

Další náklady 

Poplatky za 
nečinnost 

Fixní 
Cena 

Účet se považuje za nečinný nebo neaktivní, pokud po dobu 90 dnů neprobíhala žádná činnost. Na tyto účty bude 
každý měsíc účtován správní poplatek ve výši 10,00 USD (nebo ekvivalentní hodnota v základní měně účtu), dokud 
nebude činnost účtu obnovena; účet je uzavřen; nebo pokud zůstatek účtu dosáhne nuly (0). 

Poplatky za 
výběr 

Fixní 
Cena 

Výběr bankovním převodem nižší než 300 USD je zpoplatněn manipulačním poplatkem 30 USD. Vezměte prosím 
na vědomí, že odesílající a korespondenční banka mohou účtovat poplatek podle své vlastní struktury poplatků. 

Poplatky za 
vklad 

N/A 

HYCM nebude účtovat žádné poplatky za vklad prostředků na účet. Vklad peněžních prostředků lze provést buď 
kreditní kartou, bankovním převodem, nebo jinými dostupnými platebními metodami, které nabízíme online. 
Vezměte prosím na vědomí, že při vkladu prostřednictvím bankovního převodu může odesílající a korespondenční 
banka účtovat poplatek podle své vlastní struktury poplatků 

Náhodné 
náklady 

Skluz 1.00% 

Skluz označuje rozdíl mezi očekávanou cenou obchodu a cenou, za kterou je obchod realizován. Ceny finančních 
nástrojů se mění několikrát za sekundu, což může způsobit, že obchodní systém provede obchod za jinou než 
požadovanou cenu. Například: při obchodování se zlatem chcete uzavřít obchod s cenou 1312,20, ale systém to 
dokáže pouze s nejbližší dostupnou cenou 1312,30 nebo 1312,10, což může mít za následek další zisk nebo ztrátu 
10 USD pro Váš obchod. 

Jak dlouho bych měl držet pozici a jak rychle mohu si vzít peníze?  
Neexistuje žádná doporučená doba držení, ale CFD se obvykle udržují méně než 24 hodin. CFD na FX Pair můžete kdykoli otevřít a zavřít během tržních hodin. 
Neexistuje žádné storno období, a proto žádné storno poplatky. CFD vyprší, když se investor rozhodne zavřít pozici produktu nebo v případě, že investor nemá k 
dispozici marži. 

Jak si mohu stěžovat? 
V případě stížnosti je oddělení Compliance odpovědné za dohled nad procesem řešení stížností a lze jej kontaktovat na následující adrese: Compliance Officer, HYCM 
(Europe) Ltd, Spyrou Kyprianou 47, Noble Center, 4. patro, Mesa Geitonia, Limassol, CY-4003 nebo e-mailem: complaints@hycm.com. 
Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí na vaši stížnost, můžete postoupit stížnost na Finanční Ombudsman Kyperské republiky. Pro více informací navštivte 
webové stránky společnosti a prohlédněte si Správa Stížností. 

Další relevantní informace 
Investoři se musí obeznámit s Obchodními Podmínkami a Právními Dokumenty , tyto mohou být kdykoli aktualizovány bez předchozího upozornění. Investoři musí 
souhlasit s případnými změnami, pokud chtějí po aktualizaci podmínek pokračovat v používání služeb nebo funkcí obchodní platformy. 

https://www.hycm.com/sites/www.hycm.com/files/pdfs/HYCM_Europe_Cost_and_Charges.pdf
https://www.hycm.com/sites/www.hycm.com/files/pdfs/HYCM_Europe_Cost_and_Charges.pdf
mailto:complaints@hycm.com
http://www.financialombudsman.gov.cy/forc/forc.nsf/index_gr/index_gr?opendocument
https://www.hycm.com/sites/www.hycm.com/files/pdfs/HYCM_EU_Complaints_Handling_Policy.pdf
https://www.hycm.com/sites/www.hycm.com/files/pdfs/HYCM_Terms_of_Business.pdf
https://help.hycm.com/hc/en-us/articles/115004453705-Legal-Documents

