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CIEĽ: Tento dokument poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto investičnom produkte. Nejedná sa o marketingový 
materiál. Tieto informácie sú vyžadované zákonom, aby vám pomohli pochopiť povahu, riziká, náklady, potenciálne zisky a straty 
spojené s investovaním do tohto produktu a jeho porovnanie s inými produktmi.   

Produkt: rozdielový kontrakt (CFD) na akcie 
Poskytovateľ: Triangleview Investments Limited (ďalej len "spoločnosť"), vlastník domény www.3angleFX.com, je licencovaná 
cyperská investičná spoločnosť regulovaná Cyprus Securities and Exchange Commission s číslom licencie 384/20. Ďalšie informácie 
o spoločnosti a našich produktoch nájdete na webovej stránke spoločnosti www.3angleFX.com. 
Telefónne číslo: +357 25 32 23 30 
Verzia: 2/2020  Posledná aktualizácia: 15.07.2020 

Upozornenie 
Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a môže byť ťažko pochopiteľný. 

 
Čo je tento produkt?  
Typ: Tento dokument vám poskytne kľúčové informácie o rozdielových kontraktoch (CFD) s akciami ako podkladovým aktívom. 
Cena CFD na akcie je odvodená od ceny príslušnej podkladovej akcie. CFD na akcie umožňujú špekulovať na rast alebo pokles ceny 
podkladovej akcie. Váš zisk alebo strata je určená rozdielom medzi nákupnou cenou a predajnou cenou CFD zníženou o príslušné 
náklady (uvedené nižšie). V dôsledku cenových pohybov súvisiacich s podkladovým aktívom môžete dosiahnuť zisk alebo utrpieť 
stratu.   
Ciele: Cieľom obchodovania s CFD je získať expozíciu voči cenovým pohybom podkladového aktíva bez toho, aby ste tento produkt 
vlastnili. Váš výnos závisí od výkonnosti (alebo pohybu) akcie a veľkosti vašej pozície. Ziskovosť určuje spread, pohyb cien a 
výmenný kurz. Na účely špekulácie alebo zaistenia (tzv. hedgingu) môžete kedykoľvek špekulovať na pohyb ceny akcie.  
Predpokladaný retailový investor: Obchodovanie s týmto produktom nie je vhodné pre každého. Tento produkt môžu využívať 
ľudia, ktorí chcú krátkodobo obchodovať s finančnými nástrojmi a obchodujú s peniazmi, ktoré si môžu dovoliť stratiť. 
Obchodovanie s týmto produktom je spojené s vysokou mierou rizika, a preto by osoby obchodujúce s týmto produktom mali 
mať vysokú toleranciu voči volatilite, riziku a dobre rozumieť vplyvu a rizikám spojeným s obchodovaním. Viac informácií nájdete 
v našich Zásadách spracovania, správy a realizácie objednávok. 
Pri obchodovaní s CFD na akcie existuje vysoké riziko, môžete dosiahnuť zisk alebo utrpieť stratu. Nemali by ste riskovať viac, 
ako si môžete dovoliť stratiť, je možné, že by ste mohli prísť o celú svoju počiatočnú investíciu. 

Podmienky: CFD na akcie sú produkty určené len na realizáciu, čo znamená, že otvorenie a zatvorenie pozície závisí len od vás. 
Vaša pozícia zostane otvorená dovtedy, kým budete mať dostatok prostriedkov na jej udržanie. CFD nie sú vhodné na dlhodobé 
obchodovanie, tieto produkty sú vhodné na krátkodobé, niekedy intradenné obchodovanie. Pozície CFD zvyčajne nemajú dátum 
vypršania platnosti. Je na každom obchodníkovi, aby si určil vhodný čas na otvorenie a zatvorenie svojich pozícií. Nevloženie 
dodatočných finančných prostriedkov na splnenie maržových požiadaviek v dôsledku negatívnych cenových pohybov môže mať 
za následok automatické uzavretie pozície CFD.   

Aké sú riziká a aké môžu byť výnosy?  
  

Ukazovateľ rizika 
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Význam indikátora 
(Tento ukazovateľ meria úroveň rizika, ktorému môže byť vaša 
investícia vystavená. Kategória rizika nie je zaručená a môže sa časom 
meniť. Najnižšia kategória neznamená «žiadne riziko». CFD na Forexe 
majú na stupnici od 1 do 7 známku 7 (1 je najmenej riziková 
kategória). Preto sú najrizikovejšie (aj kvôli pákovému efektu). Tento 
produkt neobsahuje žiadnu ochranu pred budúcim správaním trhu, 
takže môžete prísť o celú investíciu. Zákazník môže zadať príkaz Stop 
Loss na obmedzenie potenciálnych strát a/alebo príkaz Take Profit na 
získanie zisku. Ak vám nebudeme schopní vyplatiť to, čo ste mali 
dostať, môžete prísť o celú investíciu. Môžete však využiť 
kompenzačný fond pre investorov (viac v časti "Čo sa stane, ak vám 
spoločnosť Triangleview nebude môcť vyplatiť prostriedky?"). 
Uvedený indikátor túto ochranu nezohľadňuje.  
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Všeobecné riziká CFD  

• CFD sú komplexné finančné nástroje, s ktorými sa obchoduje na mimoburzovom ("OTC") základe. Pozíciu môžete 
opustiť len obchodovaním s nami počas obchodných hodín podkladového nástroja uvedených na našej webovej stránke.  

• CFD sú pákové produkty. Na získanie expozície voči podkladovému aktívu potrebujete len malý margin - maržu. 
Pákový efekt môže zvýšiť vaše zisky aj straty. Ponúkame ochranu pred záporným zostatkom, čo znamená, že nemôžete 
stratiť viac, ako je vlastný kapitál na vašom obchodnom účte, ale riskujete stratu všetkého kapitálu investovaného u nás.  
• • Dávajte si pozor na menové riziko. Platby môžete dostávať v inej mene, konečná náhrada bude závisieť od 
výmenného kurzu medzi týmito dvoma menami. Toto riziko nie je zohľadnené vo vyššie uvedenom indikátore.  

Zrieknutie sa zodpovednosti za riziká spoločnosti nájdete na našej webovej stránke.  
  

Riziká typické pre akcie  
Vo všeobecnosti môžu CFD na akcie ovplyvniť tieto skutočnosti: 

• Korporátne zásahy v oblasti cenných papierov týkajúce sa podkladového aktíva. V takom prípade si Spoločnosť 
vyhradzuje právo vykonať potrebné úpravy hodnoty a/alebo veľkosti držanej pozície CFD s cieľom neutralizovať 
ekonomický vplyv korporátnych akcií na cenu CFD.   

• Rozdelenie dividend vydaných emitentom podkladových akcií. V tomto prípade sa v závislosti od transakcie uplatní 
kladná alebo záporná peňažná dividenda. Cieľom je neutralizovať ekonomický efekt, ktorý môže ovplyvniť cenu 
podkladovej akcie v deň ex-dividend.  

• Stiahnutie podkladových akcií z príslušnej burzy cenných papierov. V takom prípade si spoločnosť vyhradzuje právo 
uzavrieť vašu pozíciu za poslednú oficiálnu strednú cenu na burze.  

  
Scenáre správania sa trhu 
  
Scenáre trhového správania predstavujú všeobecné situácie zmien cien CFD na konkrétne akcie a ich vplyv na finančnú a 
percentuálnu návratnosť investície klienta. Tieto scenáre sú všeobecné a vzťahujú sa na celý rad CFD na akcie, ktoré Spoločnosť 
ponúka.   

Obchodovanie 10 lotov APPLE (veľkosť kontraktu 100) za cenu 176,1 a s vkladom 10 000 USD.       

Otváracia 
cena 

Kúpiť (dlhá 
pozícia) 

Záverečná 
cena USD 

Vlastný 
kapitál 

% 

Kúpiť (dlhá 
pozícia) 

Záverečn
á cena USD 

Vlastný 
kapitál 

% 

176.1 Priaznivý scenár 176.5 $400.00 4% Priaznivý scenár 175.7 $400.00 4% 

176.1 Mierny scenár 176.3 $200.00 2% Mierny scenár 175.9 $200.00 2% 

176.1 Nepriaznivý 
scenár 

175.8 ($300.00) -3% Nepriaznivý 
scenár 

176.4 ($300.00) -3% 

176.1 Stresový scenár 175.5 ($600.00) -6% Stresový scenár 176.7 ($600.00) -6% 

  
Zobrazené scenáre ukazujú, ako sa môžu vaše investície správať. Môžete ich porovnať so scenármi pre iné produkty. Predložené 
scenáre sú odhadmi budúceho zachovania a nie sú presnými ukazovateľmi. Vaše zisky a straty sa budú líšiť v závislosti od správania 
sa podkladového trhu a od toho, ako dlho budete udržiavať otvorenú pozíciu. V príkladoch sa predpokladá, že vaša základná mena 
je USD. Čísla nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže tiež ovplyvniť výšku vášho zárobku. Tento scenár správania 
predpokladá, že máte len jednu otvorenú pozíciu, a nezohľadňuje kumulatívny zostatok, ktorý môžete mať, ak máte u nás 
otvorených viacero obchodných pozícií.  
Budúci vývoj trhu nie je možné presne predpovedať. Vyššie uvedené scenáre sú len náznakom niektorých možných výsledkov 
na základe nedávnych výnosov. Skutočné výnosy môžu byť nižšie.  
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Čo sa stane, ak spoločnosť Triangleview nebude schopná vyplatiť prostriedky?  
  
V prípade CFD na podkladové aktíva, ak nebudeme schopní splniť naše finančné záväzky voči vám, môžete požiadať o kompenzáciu 
z Fondu na kompenzáciu investorov (ďalej len "ICF") cyperských investičných spoločností. Maximálna výška náhrady je 20 000 EUR 
bez ohľadu na počet účtov. Tieto pravidlá ICF sa vzťahujú na vašu kategorizáciu a oprávnenosť. Na maloobchodných zákazníkov sa 
vo všeobecnosti vzťahuje ICF. Viac informácií nájdete v článku o Kompenzačnom fonde pre investorov.  
  
Aké sú náklady?  

• Poplatky, ktoré platíte, sa používajú na pokrytie nákladov na našu činnosť vrátane nákladov na získavanie 
trhových/cenových údajov z hlavných búrz cenných papierov, nákladov na zamestnancov, nákladov na regulačné licencie, 
našich finančných nákladov a nákladov na marketing a distribúciu.   

• Môžeme tiež dosahovať obchodné zisky z obchodov, ktoré s nami uskutočníte.  

• Z finančných prostriedkov, ktoré môžu mať zákazníci na svojich účtoch u nás, nevyplácame žiadne úroky.   

• • Kontaktujte svojho poradcu, aby ste pochopili povahu našich nákladov a poplatkov uvedených nižšie:  

Jednorazové 
náklady 
počas 
transakcie 

Spready Spread je rozdiel, zvyčajne udávaný v pipoch, medzi nákupnou a predajnou cenou a čiastočne 
odráža rozpätie podkladových aktív. Rozpätie sa líši od účtu k účtu a závisí od volatility a likvidity 
podkladových aktív. Ďalšie informácie o nákladoch na spready, ktoré môžu byť značné, nájdete na 
našej webovej stránke. 

Priebežné 
náklady 

Swapy 
  

Swapy sú poplatky za udržiavanie otvorenej pozície cez noc. Swapy pre otvorené pozície sa 
počítajú od pondelka do piatku o 23:59:59 - 00:00:00 (východoeurópskeho času). Ide o priebežné 
poplatky, ktoré sa účtujú, kým máte u nás otvorené transakcie. Swapové sadzby sú založené na 
trhových úrokových sadzbách, ktoré sa môžu meniť a podliehajú zmenám v súlade so sadzbami 
účastníkov trhu, ktorí Spoločnosti poskytujú likviditu. Za pozíciu otvorenú v piatok a uzavretú v 
pondelok (od piatka do pondelka večera) sa účtuje trojnásobný poplatok, keďže tieto poplatky sa 
účtujú aj za jednotlivé víkendové dni. 
Swapové kurzy pre rôzne nástroje nájdete na našej webovej stránke.   
Nižšie je uvedený náš vzorec na výpočet swapov:   
Počet lotov x veľkosť kontraktu x swapová sadzba x počet nocí = swapová hodnota.   
Príklad: 1 x 1000 x -0,00128 x 3 = -3,84 

Dodatočné 
náklady 

Poplatok za 
nečinnosť 

Poplatok za nečinnosť sa počíta po 1 mesiaci nečinnosti: 15 USD, 14 EUR, 350 CZK mesačne.  

Konverzné 
kurzy mien 

Investovanie do CFD s podkladovým aktívom obchodovaným v inej mene, ako je vaša základná 
mena, nesie so sebou menové riziko. Ak je CFD vypočítané v inej mene, ako je vaša základná mena, 
hodnota vášho výnosu môže byť ovplyvnená jeho prepočtom na základnú menu. 

 
 
 
Ako dlho by som ich mal držať a môžem dostať peniaze predčasne?  
 
Obchod môžete u nás uskutočniť len počas obchodných hodín na trhu podkladového aktíva, tieto informácie sú k dispozícii na našej 
webovej stránke. Tento produkt nemá stanovený termín, je na vašom uvážení, kedy pozíciu uzavriete. Mali by ste sledovať produkt, 
aby ste zistili, kedy je správny čas na uzavretie pozície. Ak úroveň vašej marže dosiahne alebo klesne pod úroveň marže, ktorá vedie 
k uzatváraniu pozícií (50 %), začneme likvidovať vaše pozície bez toho, aby sme vás informovali, počnúc najvyššími stratami. O výber 
peňazí môžete požiadať kedykoľvek. Všetky žiadosti o výber spracujeme do 24 hodín bez ohľadu na spôsob platby. 
 
Ako môžem podať sťažnosť?  
Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť prostredníctvom e-mailu na adresu complaints@3angleFX.com. Ak ste nedostali odpoveď na 
niektorú z vašich obchodných alebo iných otázok alebo ak chcete podať formálnu sťažnosť v počiatočnej alebo neskoršej fáze. 
Môžete tak urobiť vyplnením online formulára sťažnosti. 
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Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou na vašu sťažnosť, môžete sa obrátiť na finančného  ombudsmana kyperskej republiky. Ďalšie 
informácie nájdete na stránke http://www.financialombudsman.gov.cy. 
 
Ďalšie súvisiace informácie 
 
Odporúčame vám, aby ste si prečítali Všeobecné obchodné podmienky. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa dokumentov s 
kľúčovými informáciami alebo iných dokumentov, kontaktujte nás na stránke Kontaktujte nás.  
Poznámka: Triangleview Investments Ltd nenesie žiadnu zodpovednosť za presnosť informácií obsiahnutých v tomto dokumente 
ani za akékoľvek straty spôsobené spoliehaním sa na informácie v ňom obsiahnuté.  
 


