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A MAGAS TŐKEÁTTÉTELES KERESKEDÉS KOCKÁZATAI

Tekintettel arra, hogy a QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt. Ügyfelei részére – beleértve
lakossági minősítésű Ügyfeleit – elérhetővé teszi a magas tőkeáttételes kereskedést is, ezért összhangban a
Magyar Nemzeti Bank, mint Felügyelet ajánlásával, összefoglaló jelleggel ezúton, továbbá a Kockázatfeltáró
Nyilatkozat és a MiFID Termékspecifikus Tájékoztatónk közzétételével kívánjuk felhívni Ügyfeleink és leendő
Ügyfeleink figyelmét az ezzel kapcsolatos alapvető kockázatokra. Kérjük egyúttal, hogy a Felügyelet
honlapján közzétett anyagokból is tájékozódjon, olvassa el az ESMA Kockázati Figyelmeztetését, illetve
forduljon hozzánk bizalommal, amennyiben tovább kérdése merülne fel.
A magas tőkeáttételes kereskedés lényege, hogy a megbízásadó egy adott méretű pozíciót a pozíció
méreténél jelentősen kisebb fedezet elhelyezésével tud felvenni. Ebből származik a tőkeáttételes
kereskedés azon sajátossága, hogy az árfolyamok kis elmozdulása mellett az alkalmazott tőkéhez
viszonyítva nagyobb arányú nyereséget/veszteséget tud elérni, mint tőkeáttétel alkalmazása nélkül. A
nagyobb tőkeáttétel nagyobb kockázatot is hordoz magában. Extrém szituációk esetében (pl.: terror
támadás, háborús konfliktus) kialakuló szélsőséges kereskedési körülmények következtében nagyon ritkán,
de fennáll a teljes tőkevesztés, illetve a befektetett tőkét meghaladó veszteség lehetősége is, ezért az
ügylet folyamatos nyomon követést igényel az Ügyfél részéről.
Javasoljuk, hogy a felvett pozícióihoz mindig adjon meg kapcsolódó (stop loss) megbízásokat, hogy egy
hirtelen, rossz irányba történő árfolyamváltozás esetén is a lehető legnagyobb biztonságba tudhassa
vagyonát.
A tőkeáttételes kereskedéshez jelentős piaci ismeretre és komoly kereskedési tapasztalatra van
szükség, a magas kockázatvállalási hajlandóságú ügyfelek számára megfelelő. A fenti kockázatokat az
esetlegesen alkalmazott szoftveres támogatóprogramok (robotok) alkalmazása sem csökkenti, hanem
további kockázati tényezőt jelenthet. A kockázatvállalási hajlandóság megítélésében segítséget nyújt MiFID
Befektetési Kérdőívünk kitöltése, ami minden esetben a vonatkozó keretszerződések megkötési
folyamatának részét képzi. Ismeretei további elmélyítésében igény esetén készséggel nyújtunk segítséget.
A magas tőkeáttételes kereskedést a különböző szolgáltatók – így társaságunk is – különböző
eszközosztályok és különböző típusú ügyletek keretén belül ajánlják. A legelterjedtebb megoldások a
devizapárokkal (FOREX vagy FX) vagy nyersanyagokkal kapcsolatos azonnali, határidős vagy opciós
ügyletek, a CFD-k, a certifikátok (turbo) és warrantok, ETF-ek amelyek eltérő piaci, likviditási és
partnerkockázatokat hordozhatnak magukban, így ezekről a kockázatokról feltétlenül javasoljuk, hogy
tájékozódjon MiFID Termékspecifikus Tájékoztatónk-ból.
A kockázatok egy része abból is adódhat, hogy a felhasználó egy-egy internetes kereskedési rendszer
funkcióit nem megfelelően látja át, továbbá a kereskedési idő alatt bármikor technikai problémák is
adódhatnak (megszűnik az internetkapcsolat, rendszerleállás következik be stb.). Annak érdekében, hogy
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minél jobban felkészülhessenek a váratlan helyzetekre, internetes kereskedési rendszereink működését
életszerűen szimuláló Demo kereskedési rendszereket teszünk díjmentesen, regisztráció útján
elérhetővé Ügyfeleink és leendő Ügyfeleink számára.
A leginkább jellemző magas tőkeáttétes kereskedés (FX és CFD) általánosan elterjedt költsége a jegyzett
vételi és eladási ár között jelentkező különbözet (spread), amit Demo programjaink is képesek
szimulálni. Társaságunk ugyanakkor nem zárja ki egyéb költségek alkalmazását ezen ügyletek
esetében sem, így különösen a kisebb összegű megbízások esetén teljesítési díjat számolhat fel. A
különböző eszközosztályok esetén különböző egyéb költségek is jelentkezhetnek, amelyről pontos
részleteket a Kondíciós listánkban talál.
Esetleges kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!
Tisztelettel,

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt.
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