MiFID II
Ex-ante zhrnutie nákladov a poplatkov

v1.0 september 2020

ETX je obchodný názov, ktorý používa spoločnosť Monecor (Europe) Ltd. (predtým Investments and Insurance Advisers and Sub Agents Limited), ktorá je regulovaná
cyperskou komisiou pre cenné papiere a burzy CySEC, číslo licencie 096/08, v súlade s európskou smernicou o trhoch s finančnými nástrojmi MiFID II .
Strana 1 z 35

v1.0 (september 2020)

MiFID II - Ex-ante zhrnutie nákladov a poplatkov
Obsah
1

Úvod.............................................................................................................................. 4

2

Predmet a rozsah.......................................................................................................... 5
2.1

Položky nezahrnuté v tomto dokumente ..................................................................................... 5

2.1.1

Úpravy dividend z akcií a indexov ........................................................................................................... 5

2.1.2

Bodové úpravy pri obchodovaní s ropou ............................................................................................. 6

2.1.3

Provízie tretích strán ..................................................................................................................................... 6

3

Náklady a poplatky a vaše výpisy ................................................................................ 7

4

Úvod/základné informácie........................................................................................... 8
4.1

Trhové informácie .................................................................................................................................. 8

4.2

Menový prepočet................................................................................................................................... 9

4.2.1

4.3

5

6

Nominálna hodnota........................................................................................................................... 11

4.3.1

Veľkosť lotu (len pre CFD) ........................................................................................................................12

4.3.2

Veľkosť tiku ....................................................................................................................................................12

4.4

Maržová požiadavka .......................................................................................................................... 13

4.5

Podkladové medzibankové sadzby.............................................................................................. 14

4.6

Fixné sadzby ETX ................................................................................................................................. 14

4.7

Sadzba provízie ETX ........................................................................................................................... 15

4.8

Časy „cut-off“........................................................................................................................................ 15

4.8.1

Koniec dňa ETX .............................................................................................................................................15

4.8.2

Zatvárací čas trhu .........................................................................................................................................16

Variabilné náklady a poplatky ................................................................................... 18
5.1

Spread ..................................................................................................................................................... 18

5.2

Osobitná výpožička ............................................................................................................................ 19

5.3

Úrok.......................................................................................................................................................... 20

Variabilné náklady a poplatky za jednotlivé produkty ............................................. 22
6.1
6.1.1

6.2
6.2.1

6.3

Komodity................................................................................................................................................ 22
Poplatky za financovanie cez noc..........................................................................................................22

Kryptomeny........................................................................................................................................... 23
Poplatky za financovanie cez noc..........................................................................................................23

Akcie ........................................................................................................................................................ 24

6.3.1

Poplatky za financovanie cez noc..........................................................................................................24

6.3.2

Provízia ETX Capital (len akciové CFD) ................................................................................................25

6.4

Forex ........................................................................................................................................................ 27

6.4.1

Swapové poplatky .......................................................................................................................................27

6.4.2

Administratívny poplatok ETX.................................................................................................................28

6.5
6.5.1

7

Menové prevody ..........................................................................................................................................11

Indexy ...................................................................................................................................................... 30
Poplatky za financovanie cez noc..........................................................................................................30

Fixné náklady a poplatky ........................................................................................... 32

ETX je obchodný názov, ktorý používa spoločnosť Monecor (Europe) Ltd. (predtým Investments and Insurance Advisers and Sub Agents Limited),
ktorá je regulovaná cyperskou komisiou pre cenné papiere a burzy CySEC, číslo licencie 096/08, v súlade s európskou smernicou o trhoch s
finančnými nástrojmi MiFID II .
Strana 2 z 35

v1.0 (september 2020)

MiFID II - Ex-ante zhrnutie nákladov a poplatkov
7.1

Poplatky za vklad ................................................................................................................................ 32

7.2

Poplatky za výber ................................................................................................................................ 33

7.3

Poplatky za neaktívny (spiaci) účet .............................................................................................. 34

8

Vzdanie sa zodpovednosti ......................................................................................... 35

9

Ďalšie informácie........................................................................................................ 35

ETX je obchodný názov, ktorý používa spoločnosť Monecor (Europe) Ltd. (predtým Investments and Insurance Advisers and Sub Agents Limited),
ktorá je regulovaná cyperskou komisiou pre cenné papiere a burzy CySEC, číslo licencie 096/08, v súlade s európskou smernicou o trhoch s
finančnými nástrojmi MiFID II .
Strana 3 z 35

v1.0 (september 2020)

MiFID II - Ex-ante zhrnutie nákladov a poplatkov
1

Úvod

V súlade s posilnenými pravidlami na ochranu investorov podľa smernice o trhoch s
finančnými nástrojmi MiFID II je spoločnosť ETX Capital povinná poskytovať informácie o
všetkých nákladoch a poplatkoch účtovaných na vašom účte.
Tieto informácie vám poskytujeme dvomi spôsobmi:
▪

Pred obchodovaním („ex-ante“)– Predtým než vám začneme poskytovať naše
služby, sme povinní podrobne vás informovať o všetkých nákladoch a poplatkoch,
ktoré vám môžu vzniknúť. V dokumente sú vysvetlené náklady a poplatky, ktoré vám
môžu vzniknúť pri využívaní našich služieb. Odporúčame vám, aby ste si informácie
uvedené v tomto dokumente pozorne prečítali, skôr ako s nami začnete obchodovať.
Podrobnejšie informácie získate na našej webovej stránke v dokumentoch s
kľúčovými informáciami podľa nariadenia PRIIPs (PRIIPs Key Information
Documents.).

▪

Po obchodovaní („ex-post“) – Sme povinní poskytnúť vám ročné vyúčtovanie
nákladov a poplatkov, ktoré vám vznikli. Takéto ročné vyúčtovanie za predchádzajúci
kalendárny rok vám predložíme každoročne v januári. Podrobný rozpis týchto
poplatkov máte k dispozícii aj prostredníctvom svojich pravidelných výpisov z účtu,
ktoré si môžete vo svojom užívateľskom účte stiahnuť na konci každého mesiaca. O
podrobný rozpis poplatkov uvedených v tomto výpise môžete kedykoľvek požiadať
náš zákaznícky servis.

Kontaktné informácie na náš zákaznícky servis nájdete v časti 9 tohto dokumentu.
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2

Predmet a rozsah

V tomto dokumente nájdete rozpis nákladov a poplatkov súvisiacich so službami, ktoré vám
ETX Capital poskytuje. Všetci brokeri si účtujú poplatky za určité služby; tento dokument
podrobne popisuje každý poplatok, ktorý vám účtujeme, prečo ho účtujeme a v akej výške
vám ho môžeme naúčtovať. Nájdete v ňom vzorce a príklady výpočtov, ktoré vám pomôžu
lepšie sa v týchto poplatkoch zorientovať. Budete si tak vedieť vypočítať svoje náklady a
poplatky, ešte skôr než začnete naše služby využívať.

2.1

Položky nezahrnuté v tomto dokumente

2.1.1

Úpravy dividend z akcií a indexov

Z akcií sa pravidelne vyplácajú dividendy akcionárom. V takom prípade dochádza k zníženiu
ceny akcií (tzv. ex-dividenda), t.j. do ceny akcií sa prestane započítavať súčasná hodnota
dividend, preto sa cena o výšku dividendy zníži. Podobne sa v tomto prípade zníži aj
hodnota indexov, pretože tieto sú tvorené súbormi akcií vážených podľa trhovej kapitalizácie.
Ex-dividenda vedie k váženému zníženiu hodnoty indexu, na ktorom sú dané akcie kótované.
Pri vyplatení dividend by tento pokles ceny akcií alebo indexu viedol k zmene zisku alebo
straty na vašej pozícii. Pretože ide o plánované udalosti, ručíme za to, že na nich nie je možné
získať ani stratiť. Ak dôjde k poklesu ceny v dôsledku vyplatenia dividend, zostatok na vašom
účte upravíme tak, aby sa účinok tohto cenového pohybu vymazal.
Príklad výpočtu
Otvoríte dlhú pozíciu na index UK 100 za £ 10 na bod.
V dôsledku výplaty rôznych dividend k času zatvorenia podkladového trhu klesne hodnota
indexu o 55 bodov.
Keďže držíte dlhú pozíciu, tento pohyb sa na nej odrazí tak, že váš zisk alebo strata klesne o:
£ 10 na bod × -55 bodov = -£ 550
Aby sme tento vplyv poklesu ceny vyvolaného vyplatením dividend vyrovnali, pripíšeme vám
na účet £ 550.
N.B: Keby ste držali krátku pozíciu, váš zisk alebo strata by sa zvýšili o £ 550, preto by sme z
vášho účtu £ 550 odpísali.
Keďže tieto úpravy majú čistý nulový dopad na návratnosť vašej investície, nepovažujeme ich
za náklad ani poplatok, preto nie sú zahrnuté do výpisu ex-post nákladov a poplatkov podľa
smernice MiFID II. Odpísanie/pripísanie úpravy dividend sa však zobrazí na vašich
pravidelných výpisoch z účtu/obchodovania.
Podrobnosti o čase, keď môže dochádzať k týmto úpravám nájdete v časti 4.8.2.
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2.1.2

Bodové úpravy pri obchodovaní s ropou

Podobne ako pri dividendových úpravách akcií a indexov, aj pri rolovanom obchodovaní s
ropou Nymex alebo Brent Crude dochádza k podobným cenovým úpravám, ktoré je prejavia
ich odpísaním alebo pripísaním na váš účet.
Naše ceny pri denne rolovaných kontraktoch Nymex Crude & Brent Crude sú tvorené
synteticky, použitím ceny futuritných kontraktov za dva predchádzajúce mesiace. Bodové
úpravy sa robia každý večer, aby sa zohľadnil pohyb od jednej futuritnej ceny k ďalšej. Táto
úprava môže byť kladná alebo záporná v závislosti od smeru pozície a od toho, či je cena v
predchádzajúcom mesiaci nižšia alebo vyššie než v nasledujúcom. Úpravy sa robia na
pozíciách držaných v čase zatvorenia trhu (pozri časť 4.8.2). V piatok sa úprava uplatní trikrát,
aby zohľadňovala víkend.
Táto úprava sa vypočíta takto:
Vklad ×

(Rozdiel v cene medzi dvomi kontraktmi)
(Rozdiel v dňoch medzi dvomi kontraktmi × Veľkosť tiku)

Príklad výpočtu
Máte dlhú pozíciu £ 10 na bod na denne rolovaný spread bettingový kontrakt Nymex Crude.
Kontrakt Nymex Crude May Future (exspirujúci 20. apríla 2020) na predchádzajúci mesiac
(front month) má pri zatvorení trhu cenu $ 41,49. Kontrakt Nymex Crude June Future na
nasledujúci mesiac má pri zatvorení trhu cenu $ 43,87.
Vklad ×

(Rozdiel v cene medzi dvomi kontraktmi)
(Rozdiel v dňoch medzi dvomi kontraktmi × Veľkosť tiku)
= £ 10 ×

(43,87 - 41,49)
(28 × 0,01)
=£ 85

Úprava s veľkosťou +0,085 tiku (8,5 bodu) sa pripočíta k našej cenne denne rolovaného
kontraktu Nymex Crude pri zatvorení trhu. Na vyrovnanie sa z dlhej pozície odpočíta £ 85 na
započítanie prírastku otvoreného zisku alebo straty na bodovej úprave v daný deň.
N.B: Na základe uvedeného príkladu sa na krátkej £ 10 pozícii pripíše kredit vo výške £ 85 na
vyrovnanie tejto úpravy otvoreného zisku alebo straty.

2.1.3

Provízie tretích strán

V prípade sprostredkovania služieb ETX Capital treťou stranou, napr. obchodný partner
(affiliate), sprostredkujúci broker (IB) alebo viazaný agent, môžu vzniknúť náklady a poplatky,
ktoré predstavujú implicitné náklady/poplatky súvisiace so službami, ktoré vám poskytuje
ETX Capital. Takéto provízie tretích strán nie sú predmetom tohto dokumentu. Viac
informácií vám poskytne náš zákaznícky servis.
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Náklady a poplatky a vaše výpisy

Náklady a poplatky vám môžu vzniknúť dvomi spôsobmi:
▪
▪

Explicitné náklady - účtované priamo na váš účet ako osobitné jednotlivé poplatky.
Implicitné náklady - neúčtujú sa priamo na váš účet, ale sú zahrnuté vo vyššie
uvedených poplatkoch. Príkladom takýchto nákladov je spread, ktorý je už započítaný
v cene, za ktorú obchodujete.

Nižšie vám prinášame zhrnutie, kde nájdete podrobnejšie informácie o nákladoch
popisovaných v tomto dokumente tak vo výpise ex-post nákladov a poplatkov podľa
smernice MiFID II, ako aj vo svojich pravidelných výpisoch z obchodného účtu.

Výpis podľa
MiFID II

Náklad/poplatok

Rolling daily
(denné rolovanie)

6.1.1,
6.2.1,
6.3.1,
6.5.1

Provízia

6.3.2

Poplatky za swap

6.4.1

Financovanie

Finančné
nástroje –
trvalé
náklady

Spread

Finančné
nástroje vedľajšie
náklady

Platby
tretím
stranám

Časť v
tomto
dokume
nte

Osobitná
výpožička
Poplatky za
neaktívny (spiaci)
účet

5.1
5.2
7.3

Poplatky za vklad

7.1

Poplatky za výber

7.2

Úrok

5.3

Odmena brokera
IB
Odmena
obchodného
partnera
Odmena
viazaného agenta

Výpis z účtu v
TraderPro
Financovanie

Výpis z účtu v MT4
Swap

Debet/kredit za rolovanú Swap
transakciu
Poplatok za garantovaný Provízia
stop
Financovanie/debet/kredi
Swap
t za rolovanú transakciu
Tieto náklady sú započítané v cene, pri ktorej
obchodujete, preto nie sú na výpise uvedené ako
samostatná položka.
Prevod prostriedkov z
N/A
účtu
Poplatok za neaktívny
Prevod prostriedkov z
(spiaci) účet
účtu
Prevod prostriedkov z
účtu
Prevod prostriedkov z
účtu
Prevod prostriedkov z
účtu

Poplatky za vklad
Poplatok za výber
N/A

Tieto provízie tretích strán sú zahrnuté v nákladoch a poplatkoch
účtovaných na vašom účte. Nie sú predmetom tohto
dokumentu. Viac informácií vám poskytne náš zákaznícky servis.

Na vašich pravidelných výpisoch z obchodného účtu sa môžu objaviť aj ďalšie položky, ale
tie nie sú predmetom tohto dokumentu. Podrobnosti nájdete v časti 2.1.
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Úvod/základné informácie

4.1

Trhové informácie

Podrobné informácie potrebné na výpočet nákladov a poplatkov si pre všetky trhy, ktoré na
obchodných platformách ETX obchodujete, môžete zobraziť takto:
•

TraderPro - na platforme kliknite pravým tlačidlom myši na názov trhu a v
zobrazenom zozname vyberte položku „Trh“ (trhové informácie).

•

MT4 – v paneli „Sledovanie trhu“ kliknite pravým tlačidlom myši na názov trhu a v
zobrazenom zozname zvoľte „Specification" (špecifikácia).

ETX je obchodný názov, ktorý používa spoločnosť Monecor (Europe) Ltd. (predtým Investments and Insurance Advisers and Sub Agents Limited),
ktorá je regulovaná cyperskou komisiou pre cenné papiere a burzy CySEC, číslo licencie 096/08, v súlade s európskou smernicou o trhoch s
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Podrobné informácie o našich trhoch môžete nájsť aj na našej webovej stránke v sekcii
Náklady na obchodovanie.

4.2

Menový prepočet

Nedevízové kontrakty CFD sa realizujú v mene, v ktorej je kontrakt denominovaný. Ak
obchodujete s kontraktmi CFD spoločnosti Apple, podkladový trh sa oceňuje v USD, preto aj
váš kontrakt bude ocenený v USD a v rovnakej mene bude uvedený aj váš zisk, príp. strata.
ETX je obchodný názov, ktorý používa spoločnosť Monecor (Europe) Ltd. (predtým Investments and Insurance Advisers and Sub Agents Limited),
ktorá je regulovaná cyperskou komisiou pre cenné papiere a burzy CySEC, číslo licencie 096/08, v súlade s európskou smernicou o trhoch s
finančnými nástrojmi MiFID II .
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Pri devízových kontraktoch CFD obchodujete v „lotoch“ prvej uvedenej meny a váš zisk alebo
strata z kontraktu budú vyčíslené v druhej uvedenej mene. Napríklad, pri obchodovaní 1 lotu
na páre EURUSD bude váš ZISK ALEBO STRATA v USD.
Spread bettingové transakcie sa realizujú v mene účtu. Napríklad, ak máte spread bettingový
účet vedený v GBP a obchodujete s akciami Apple, váš zisk alebo strata bude v GBP napriek
tomu, že akcie Apple sú denominované v USD, pretože obchodujete s určitým počtom £ za
každý bod pohybu ceny podkladových akcií Apple.
Menový prepočet/konverzia môžu byť použité na prevod zisku alebo straty, transakcií alebo
zostatkov na menu, v ktorej je denominovaný váš účet.
V tabuľke sú uvedené podrobné sadzby.
Typ účtu

Prepočet na menu účtu

Prepočet

TraderPro
CFD

Transakcie

Pozri časť 4.2.1.

Zisk/strata

Nedevízové obchody CFD – zisk alebo strata sú v
podkladovej mene a budú automaticky prevedené na
základnú menu vášho účtu o 1:30 BST/GMT (pokiaľ
nezvolíte neuplatňovanie tohto procesu).
Devízové obchody CFD – zisk alebo strata sú v druhej
mene menového páru a budú automaticky prevedené na
základnú menu vášho účtu o 1:30 BST/GMT (pokiaľ
nezvolíte neuplatňovanie tohto procesu).

MT4 CFD

TraderPro
spread
betting

MT4 spread
betting

Transakcie

Menový prevod nie je potrebný.

Zisk/strata

Pri obchodovaní s CFD v MT4 sa zisk alebo strata
automaticky prepočítajú na základnú menu vášho účtu,
už keď obchodujete.

Transakcie

Ak má váš účet viacero mien, všetky obchody v inej
mene budú prevedené na vašu základnú menu. Pozri
časť 4.2.1.

Zisk/strata

Zisk alebo strata sú už uvedené v mene vášho účtu. Na
spread bettingovom účte však môžete mať rôzne meny,
pričom obchody v inej mene, než je základná mena
vášho účtu, budú automaticky prevedené na základnú
menu vášho účtu o 1:30 BST/GMT (pokiaľ nezvolíte
neuplatňovanie tohto procesu).

Transakcie

Neuplatňuje sa.

Zisk/strata

Zisk alebo strata sú už uvedené v mene vášho účtu,
preto prepočet/prevod nie je potrebný.

ETX je obchodný názov, ktorý používa spoločnosť Monecor (Europe) Ltd. (predtým Investments and Insurance Advisers and Sub Agents Limited),
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4.2.1

Menové prevody

Ak váš účet tvoria CFD a spread bettingové podúčty vo viacerých menách, realizovaný
zisk/stratu a transakcie na jednotlivých menových podúčtoch prevedieme na vašu základnú
menu.
Menové prevody sú automaticky nastavené na 1:30 BST/GMT, ale klienti majú možnosť
požiadať o ich neuplatňovanie. Je potrebné kontaktovať zákaznícky servis. Klienti majú tiež
možnosť kontaktovať svojho obchodného manažéra/zákaznícky servis so žiadosťou o ad hoc
prevod mimo uvedeného automatického časového limitu, t.j., môžu požiadať o prevod
všetkých/niektorých účtov, ktoré nie sú denominované v základnej mene, na základnú menu
účtu.
Tieto prevody sa realizujú na základne našej trhovej spotovej sadzby o 1:30 BST/GMT
plus/mínus poplatok ETX, ktorý je v súčasnosti vo výške 0,75 %.
Ako už bolo uvedené, menové prevody sú v našich systémoch spracúvané so začiatkom o
1:30 BST/GMT. Na vašich výpisoch sa zobrazia v uvedenom čase alebo krátko po ňom.
Príklad výpočtu
Trhová spotová sadzba pre pár GBPUSD je 1,2550. Poplatok za menový prevod je preto:
1,2550 × 0,75 % = 0,0094 pipu
Ak predávate GBP (a kupujete USD), použijeme sadzbu 1,2456, a ak kupujete GBP (a
predávate USD), použijeme sadzbu 1,2644.

4.3

Nominálna hodnota

Na rozdiel o tradičných foriem investovania, ak obchodujete s CFD alebo spread
bettingovými kontraktmi, nestávate sa majiteľom podkladového aktíva, na ktorom
obchodujete. Namiesto toho obchodujete s derivátom (CFD alebo spread bettingový
kontrakt), ktorý kopíruje pohyb cien na podkladovom trhu.
Pri obchodovaní s kontraktmi CFD alebo pri spread bettingu ide o obchodovanie s finančnou
pákou. Finančnou pákou sa rozumie používanie vypožičaných prostriedkov na zväčšenie
obchodnej pozície nad rámec, ktorý by si obchodník mohol dovoliť so svojimi vlastnými
hotovostnými prostriedkami.
Nominálna hodnota je podkladová hodnota derivátovej pozície (CFD alebo spread
bettingového kontraktu), ktorú obchodujete. Nominálna hodnota je celková hodnota držanej
pozície, kým trhová hodnota je cena, za ktorú je možné túto pozíciu na trhu kúpiť alebo
predať.
Nominálna hodnota sa vypočíta takto:
Nedevízové trhy: Vklad ×

Cena
Veľkosť tiku

Devízové CFD trhy: Vklad × Veľkosť lotu × Cena
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Spread bettingové devízové trhy: = Vklad ×

Cena
Veľkosť tiku

TraderPro akciové CFD trhy: Vklad × 0,01 ×

Cena
Veľkosť tiku

Veľkosť lotu: Pozri časť 4.3.1.
Cena: trhová cena zobrazovaná na vašej obchodnej platforme ETX. V závislosti od vášho
výpočtu to môže byť aktuálna trhová cena, cena z konca dňa, alebo zatváracia trhová cena.
Príslušná cena je vysvetlená v každej časti tohto dokumentu.
Vklad: Množstvo na bod (pri spread bettingu) alebo počet lotov (pri CFD), ktoré obchodujete.
Je to hodnota, ktorú zadáte do svojho obchodného tiketu.
Veľkosť tiku: Pozri časť 4.3.2.

4.3.1

Veľkosť lotu (len pre CFD)

Každý typ kontraktov CFD má inú veľkosť lotu. V tabuľke je zhrnutie základných veľkostí lotu
na našich trhoch. Podrobnosti, ako si zobraziť informácie o jednotlivých trhoch nájdete v
časti 4.1.
Typ trhu
Akcie
Meny (forex)
Ostatné

4.3.2

Ekvivalent 1 lotu
1 akcia podkladového aktíva.
100 000 jednotiek základnej meny (t.j. prvej meny v páre).
1 jednotka podkladovej meny kontraktu (napr. 1 lot indexu Wall Street je
ekvivalent 1 USD na bod).

Veľkosť tiku

Pohyb ceny na trhu smerom hore alebo dole ovplyvní váš zisk alebo stratu. Celkový pohyb
ceny je rozdelený na množstvo malých častí, ktoré predstavujú počet jednotlivých bodov, o
ktoré sa vaša pozícia pohla. Označuje sa ako veľkosť tiku a používa sa na vypočítanie pohybu
na vašej pozícii v „bodoch“. Každý trh bude mať odlišnú veľkosť tiku. Udáva sa buď ako celé,
alebo desatinné číslo. Pohyb o jeden tik je ekvivalentný jednému „bodu“. Môžete si všimnúť,
že mnohé podobné trhy budú mať spoločnú veľkosť tikov.
Príklad výpočtu
Ceny väčšiny mien sa udávajú na štyri desatinné miesta. Ak sa trhová cena zmení o 0,0001,
táto zmena predstavuje pohyb o 1 bod.
Veľkosť tiku pre takéto trhy je teda 0,0001.
Podrobnosti ako si zobraziť informácie o jednotlivých trhoch nájdete v časti 4.1.
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4.4

Maržová požiadavka

Maržová požiadavka, resp. požadovaná marža, je množstvo dostupných prostriedkov, ktoré
musíte mať na účte, aby ste udržali pozíciu otvorenú. Suma marže, ktorú potrebujete, aby ste
udržali tú istú pozíciu otvorenú, sa bude meniť v závislosti od pohybu trhových cien a
nominálnej hodnoty zmien vašej pozície.
Sadzba maržových požiadaviek sa od trhu k trhu líši. Jednotlivé maržové požiadavky pre
každý trh nájdete na svojej obchodnej platforme v okne trhových informácií.
Podrobnosti ako si zobraziť informácie o jednotlivých trhoch nájdete v časti 4.1.
Maržovú požiadavku pre príslušný obchod možno vypočítať nasledovne:
Nominálna hodnota × Sadzba maržovej požiadavky
Sadzba maržovej požiadavky: množstvo peňažných prostriedkov, ktoré musíte použiť na
otvorenie/udržanie svojej pozície, vyjadrené ako percento nominálnej hodnoty.
Nominálna hodnota: Pozri časť 4.2.1.
N.B: Cena používaná pri výpočte nominálnej hodnoty je otváracia cena pre úvodnú maržovú
požiadavku, keď obchod otvárate, a aktuálna trhová cena pre maržovú požiadavku v prípade
už pozície, ktorú držíte otvorenú.

Príklad výpočtu (spread betting)
Otvárate dlhú pozíciu na Apple za £ 1 na bod. Pre tento trh je požadovaná marža 20 %.
Apple sa momentálne obchoduje za 30 000 centov.
Nominálna hodnota × sadzba požadovanej marže
= (£ 1 na bod ×

30 000
) × 20 % = £ 6 000
1

Na otvorenie pozície teda potrebujete mať na úvod na svojom účte disponibilné finančné
prostriedky vo výške £ 6 000. Výška marže, ktorú budete musieť na udržanie otvorenej
pozície držať na svojom účte, sa bude meniť v závislosti o aktuálnej trhovej ceny.
N.B: Maržová požiadavka nie je ani náklad, ani poplatok, preto sa na vašom výpise
nenachádza. Ide o dočasne potrebné finančné prostriedky, ktoré vám dovoľujú otvoriť a
držať pozíciu. Po zatvorení pozície prestanú byť tieto prostriedky blokované a opäť sa z nich
stanú disponibilné finančné prostriedky, ktoré môžete použiť na otvorenie nových obchodov.
Pri čiastočne zatvorených pozíciách sa vám vráti k dispozícii pomerná časť marže, s ktorou
môžete ďalej obchodovať. Maržové úpravy sa zobrazujú na vašom účte. Keďže nejde o
poplatok, tieto úpravy nie sú predmetom tohto dokumentu.
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4.5

Podkladové medzibankové sadzby

V celom dokumente sa používa výraz podkladová medzibanková sadzba. Označuje sa ním
sadzba, za ktorú sú banky ochotné požičiavať peniaze, pričom predstavuje priemer všetkých
výšok sadzieb poskytnutých bankami. Tieto sadzby sa líšia v závislosti od trhu. ETX Capital
neurčuje ani nemení podkladovú medzibankovú sadzbu, len ju preberá z externého zdroja.
Pre potreby príkladov uvedených v tomto dokumente sme použili fixné podkladové
medzibankové sadzby (pozri tabuľku nižšie). Tieto sadzby v skutočnosti nie sú fixné a
nemusia nevyhnutne odrážať skutočné trhové sadzby, ktoré sa použijú v čase, keď u nás
zadáte obchode. Naše šesťmesačné sadzby získavame od našich poskytovateľov cien. Nižšie
sa nachádza zoznam zdrojov skutočných trhových sadzieb, ktoré sa približujú sadzbám, ktoré
používame.
Trh

Podkladová
medzibanková
sadzba

Indikatívna
sadzba použitá v
príkladoch

Trhové sadzby

Česká
republika

Česká medzibanková
sadzba

N/A

Stránka Českej národnej banky

Dánsko

Dánska medzibanková
sadzba

N/A

Stránka Danmarks Nationalbank

Európa

EURIBOR (Euro
Interbank Offered
Rate)

0,35 %

Stránka sadzieb EURIBOR

Švédsko

STIBOR (Stockholm
Interbank Offered
Rate)

N/A

Stránka Swedish Financial Benchmark
Facility

UK

LIBOR (London
Interbank Offered
Rate)

0,85 %

Stránka ICE

US

US LIBOR

2,0 %

Stránka ICE

4.6

Fixné sadzby ETX

Pri výpočte poplatkov za financovanie cez noc ETX uplatňuje niektoré štandardné fixné
sadzby. Príklady ich výpočtu nájdete v časti 6.1 (komodity), 6.2.1 (kryptomeny), 6.3.1 (akcie) a
6.5.1 (indexy).
Typ trhu

Trhy

Fixná sadzba ETX (p.a.)

Akcie

Všetky

6%

Indexy

Všetky

4,5 %

Platí pre denné rolovacie kontrakty na
zlato, striebro a ropu Brent Crude a

4,5 %

Komodity
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Nymex Crude
Kryptomeny

Všetky

Dlhé pozície: 30 %
Krátke pozície: poskytnutá
medzibanková sadzba (pozri 4.5).

4.7

Sadzba provízie ETX

Sadzba provízie ETX platí len pre akciové CFD kontrakty v TraderPro. Toto sú štandardné
provízie podľa jednotlivých trhov. Údaje o štandardnej a minimálnej sadzbe provízie za
obchodovanie s akciovými CFD kontraktmi v každom štáte sú uvedené v tabuľke:

4.8

Štát/región

Štandardná provízia (akciové
CFD)

Minimálna provízia (akciové
CFD)

Austrália

0,2 %

15 AUD

Eurozóna

0,1 %

10 EUR

Česká republika

0,1 %

300 CZK

Dánsko

0,1 %

100 DKK

Maďarsko

0,1 %

3 500 HUF

Nórsko

0,1 %

100 NOK

Poľsko

0,1 %

50 PLN

Singapur

0,4 %

15 SGD

Švédsko

0,1 %

100 SEK

Švajčiarsko

0,1 %

10 CHF

UK

0,1 %

10 GBP

USA

2 tiky alebo minimálny
poplatok $ 15 podľa toho, čo je
väčšie.

15 USD

Časy „cut-off“

Zatváracie časy podkladového trhu sú potrebné, aby ste určili cenu a nominálnu hodnotu
svojej pozície pre potreby výpočtu rôznych nákladov a poplatkov.

4.8.1

Koniec dňa ETX

Náš deň končí o polnoci GMT/BST. Tento čas používame na určenie konca kalendárneho dňa
podľa vašich obchodných výpisov ETX.
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4.8.2

Zatvárací čas trhu

Zatváracie časy trhov určujú burzy, na ktorých sa podkladové trhy obchodujú; neurčujeme ich
my. Tento časový údaj používame pri výpočte poplatkov za financovanie cez noc a poplatkov
„Tom-Next“, ako aj prípadných úprav dividend a bodov.
Na zjednodušenie vašich výpočtov sú údaje o týchto časoch uvedené v časti 4.1. Aj v
nasledujúcej tabuľke:

Trh

Financovanie cez noc/TomNext* (časť 6.1.1, 6.2.1, 6.3.1,
6.4.1, 6.5.1)
(GMT/BST)

Úpravy
dividend/bodov**(časť 2.1.1,
2.1.2)
(GMT/BST)

Meny (forex)

22:00*

N/A

Kryptomeny

22:00

N/A

Australia

07:00

07:00

Euro Stocks 50

16:30

16:30

France 40

16:30

16:30

Germany 30

16:30

16:30

Hong Kong 50

09:00

09:00

Italy 40

16:30

16:30

Japan 225

07:00

07:00

SP 500

21:00

21:00

Spain 35

16:30

16:30

UK 100

16:30

16:30

US Tech

21:00

21:00

Wall St

21:00

21:00

Belgicko

16:30

16:30

Česká republika

15:20

15:20

Dánsko

15:55

15:55

Fínsko

16:25

16:25

Francúzsko

16:30

16:30

Indexy

Akcie
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Trh

Financovanie cez noc/TomNext* (časť 6.1.1, 6.2.1, 6.3.1,
6.4.1, 6.5.1)
(GMT/BST)

Úpravy
dividend/bodov**(časť 2.1.1,
2.1.2)
(GMT/BST)

Holandsko

16:30

16:30

Nemecko

16:30

16:30

Portugalsko

16:30

16:30

Švédsko

16:25

16:25

Taliansko

16:25

16:25

UK

16:30

16:30

USA

21:00

21:00

Brent Crude

22:45

22:45**

Nymex Crude

22:45

22:45**

Striebro

18:25

N/A

Zlato

18:30

N/A

Komodity
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5

Variabilné náklady a poplatky

5.1

Spread

Trhový spread je rozdiel medzi cenou nákup a cenou predaj na trhu. Vzniká automaticky pri
každom obchode, ktorý realizujete. Spread vzniká v dvoch bodoch: pri otvorení obchodu a
pri jeho zatvorení. Polovica trhového spreadu (t..j. rozdiel medzi cenou stred a cenou Ask (ak
kupujete) alebo cenou Bid (ak predávate) vzniká pri otvorení a polovica pri zatvorení
obchodu.
Spread si účtujú takmer všetci brokeri. Dbáme o to, aby náš spread patril medzi
najvýhodnejšie v odvetví. Účtovaný spread sa vypočíta podľa vzorca nižšie:
Ak kupujete: Vklad x (Cena Ask - Cena stred)
Ak predávate: Vklad x (Cena stred - Cena Bid)
Cena Ask: Vyššia z dvoch kótovaných cien na trhu, pri ktorej by ste obchodovali v prípade, ak
nakupujete.
Cena Bid: Nižšia z dvoch kótovaných cien na trhu, pri ktorej by ste obchodovali v prípade, ak
predávate.
Cene stred: Aktuálna trhová cena. Ceny Bid a Ask sú od tohto cenového bodu v rovnakej
vzdialenosti, nad a pod cenou stred.
Vklad: množstvo na bod (pri spread bettingu) alebo počet lotov (pri CFD), ktoré obchodujete.

Príklad výpočtu (CFD a spread betting)
Otvárate dlhú pozíciu na HSBC, ktoré sa aktuálne obchoduje za cenu 600,00p (cena stred),
ale dlhú pozíciu musíte otvoriť na 601,00p (cena Ask). Vzniknutý spread je teda:
(Cena Ask - Cena stred)
= (601,00 - 600,00) = 1,0 bod
V tomto prípade vznikne spread s veľkosťou jedného bodu/tiku.
Potom, ak sa cena oproti úrovni 600,00 nezmení, keď budete obchod zatvárať (predávať), do
spreadu sa započíta ďalší 1 bod. Dôvodom je, že hoci aktuálna cena HSBC je 600,00, cena
predaj (Bid) bude 599,00.
(Cena stred - Cena Bid)
=(600,00 - 599,00) = 1,0 bod
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Vznikol spread s celkovou veľkosťou 2 body; 1 bod pri otvorení obchodu a 1 bod pri
zatvorení obchodu. Po vynásobení veľkosťou vkladu dostanete skutočný spread (v
peňažnom vyjadrení), ktorý vznikol pri otvorení a zatvorení obchodu.
N.B: Príklady v tomto dokumente nezahŕňajú náklady spreadu, pretože tie sú implicitne
započítané do ceny trhov, a preto sa započítavajú automaticky. Keďže spread je započítaný
priamo v cene, pri ktorej obchodujete, na vašom výpise z účtu sa nezobrazuje ako osobitný
poplatok. Túto hodnotu uvádzame explicitne vo vašom ex-post zhrnutí nákladov a poplatkov
podľa smernice MiFID II, aby ste mohli posúdiť návratnosť investícií do služieb, ktoré vám
poskytuje ETX Capital. Podrobnosti nájdete v časti 3.

5.2

Osobitná výpožička

Poplatky za osobitnú výpožičku sa účtujú na krátke akciové pozície, ktoré otvoríte. Ak
nedokážete tieto poplatky hradiť, alebo ak si nedokážeme podkladový trh ďalej požičiavať
(na krátko), váš obchod môžeme buď zatvoriť za cenu, ktorú odôvodnene považujeme za
primeranú, alebo navýšiť vašu maržovú požiadavku. Rozhodnutie je na našej voľnej úvahe.
V prípadoch, keď si ETX zaisťuje svoje riziko na trhu (hedging), na otvorenie tohto obchodu
si bude musieť zabezpečiť výpožičku od primárneho brokera. Sadzbu výpožičky (borrow rate)
od brokera oznámime klientovi spolu s pripočítanou prirážkou. Minimálny priemerný ročný
(anualizovaný) poplatok za osobitnú výpožičku je vo výške 1 %. Ak je trhová sadzba 10-19,9
%, pripočítame si 2 % prirážku, ak je vyššia než 20 %, pripočítame si 5 % prirážku. Ak má ETX
k dispozícii sadzbu výpožičky brokera, táto bude predstavovať trhovú sadzbu výpožičky pre
daný kontrakt a použije sa na všetky krátke pozície v danom kontrakte.
Trhové sadzby výpožičky sa môžu meniť podľa uváženia veriteľa; ak je to možné, ETX o tom
svojich klientov informuje. Sadzba osobitnej výpožičky pre akcie je klientom k dispozícii na
požiadanie. Ak trhová sadzba nie je dostupná, krátke pozície v kontrakte sa budú účtovať
základnou sadzbou ETX vo výške 1 %.
Poplatok za osobitnú výpožičku sa počíta denne a účtuje týždenne.
Denná sadzba sa vypočíta podľa vzorca:
Nominálna hodnota ×

(Anualizovaná trhová sadzba výpožičky + Prirážka ETX)
Dni v roku celkom

×Počet dní, kedy bola pozícia otvorená

Dni v roku celkom: 360 dní pre akcie všetkých štátov.
Anualizovaná trhová sadzba výpožičky: Trhová sadzba za držanie krátkej pozície
Príplatok ETX: Minimálny anualizovaný poplatok za osobitnú výpožičku je vo výške 1 %. Ak je
trhová sadzba 10-19,9 %, pripočítame si 2 % prirážku, ak je vyššia než 20 %, pripočítame si 5
% prirážku.
Nominálna hodnota: Pozri časť 4.2.1.
Počet dní, kedy bola pozícia otvorená: Počíta sa do konca daného obchodného dňa.
N.B: Cena použitá v predchádzajúcom výpočte je zatváracia trhová cena. Informácie o
zatváracích časoch trhov nájdete v časti 4.8.
ETX je obchodný názov, ktorý používa spoločnosť Monecor (Europe) Ltd. (predtým Investments and Insurance Advisers and Sub Agents Limited),
ktorá je regulovaná cyperskou komisiou pre cenné papiere a burzy CySEC, číslo licencie 096/08, v súlade s európskou smernicou o trhoch s
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Poplatok za osobitnú výpožičku sa účtuje na klientske účty ako kumulatívna suma na
začiatku každého týždňa za pozície držané v predchádzajúcom týždni. Počítajú sa aj víkendy
a štátne sviatky.
Príklad výpočtu 1 (spread betting)
Držíte krátku pozíciu 100 GBP na bod na spread bettingovom kontrakte Barclays za cenu
102 dva dni. Zatváracia trhová cena je po obidva dni statická (pre zjednodušenie výpočtu).
Trhová sadzba výpožičky je 2 %.
Na základe trhového trhovej sadzby výpožičky je príplatok ETX vo výške 1 %.
Nominálna hodnota ×

(Anualizovaná trhová sadzba výpožičky + Prirážka ETX)
Dni v roku celkom

= (£ 100 ×

×Počet dní, kedy bola pozícia otvorená

102
(2 % + 1 %)
)×
× 2 = £ 1,70
1
360

Príklad výpočtu 2 (CFD)
Držíte krátku pozíciu s veľkosťou 1 000 lotov na Deutsche Bank CFD za cenu 652 euro centov
11 dní. Zatváracia trhová cena je po obidva dni statická (pre zjednodušenie výpočtu). Trhová
sadzba výpožičky je 3 %.
Na základe trhovej sadzby výpožičky je príplatok ETX vo výške 1 %.
Nominálna hodnota ×

(Anualizovaná trhová sadzba výpožičky + Príplatok ETX)
Dni v roku celkom

= (1 000 × 0,01 ×

×Počet dní, kedy bola pozícia otvorená

652
(3 % + 1 %)
)×
×11 =€ 7,97
1
360

Poplatok za prvý týždeň (7 dní) by bol € 5,07 a za druhý týždeň (4 dni) € 2,90.

5.3

Úrok

Vyhradzujeme si právo účtovať úrok s dennou sadzbou 8 % nad aktuálnou základnou
úrokovou sadzbou Bank of Scotland plc, resp. inej finančnej inštitúcie podľa nášho uváženia.
Touto sadzbou sa denne úročia akýkoľvek debetný zostatok, neuhradená marža alebo
akékoľvek iné sumy po lehote splatnosti, ktoré nám dlhujete.
Tento úrokový poplatok sa vypočíta takto:
Dlžná suma ×

(Základná sadzba Bank of England + 8 %)
365

ETX je obchodný názov, ktorý používa spoločnosť Monecor (Europe) Ltd. (predtým Investments and Insurance Advisers and Sub Agents Limited),
ktorá je regulovaná cyperskou komisiou pre cenné papiere a burzy CySEC, číslo licencie 096/08, v súlade s európskou smernicou o trhoch s
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Príklad výpočtu
Máte nesplatený debetný zostatok vo výške 1 000 GBP. Základná sadzba Bank of England je
0,1 %.
Dlžná suma ×

(Základná sadzba Bank of England + 8 %)
365

=£ 1 000×

(0,1 % + 8 %)
=£ 0,22
365

ETX je obchodný názov, ktorý používa spoločnosť Monecor (Europe) Ltd. (predtým Investments and Insurance Advisers and Sub Agents Limited),
ktorá je regulovaná cyperskou komisiou pre cenné papiere a burzy CySEC, číslo licencie 096/08, v súlade s európskou smernicou o trhoch s
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6

Variabilné náklady a poplatky za jednotlivé produkty

6.1

Komodity

6.1.1

Poplatky za financovanie cez noc

Poplatky za financovanie cez noc sa pri komoditách účtujú za držanie otvorenej pozície z
jedného dňa do ďalšieho dňa po zatváracom čase trhu (podrobnejšie v časti 4.8). Na výpise z
účtu sú uvedené ako „Rolling Daily" (denné rolovanie) pri spread bettingu alebo ako
„Funding" (financovanie) pri obchodovaní s CFD.
Tento poplatok sa účtuje a prostriedky na vašom účte sa na jeho základe upravia k
zatváraciemu času trhu. Pri každom zaúčtovaní tohto poplatku dostanete e-mail s uvedením
presnej sumy.
Denné poplatky za financovanie cez noc sa počítajú podľa vzorca:
Nominálna hodnota ×

(Fixná sadzba ETX ± Podkladová medzibanková sadzba)
Dni v roku celkom

Dni v roku celkom: 360 pre US trhy (teda pre všetky komodity).
Fixná sadzba ETX: Pozri časť 4.6.
Nominálna hodnota: Pozri časť 4.2.1.
Podkladová medzibanková sadzba: Podrobnosti nájdete v časti 4.5. Tento poplatok sa prejaví
ako pozitívna alebo negatívna úprava v závislosti od toho, či ide o dlhú, resp. krátku pozíciu.
N.B: Cene je zatváracia trhová cena. Podrobnosti nájdete v časti 4.8.
Poplatok za financovanie cez noc sa na váš účet účtuje za každý deň, keď je vaša pozícia
otvorená (vrátane víkendov a sviatkov); pri krátkych pozíciách môže dôjsť k odpísaniu
prostriedkov namiesto ich pripísania v závislosti od medzibankovej sadzby. Ak pozícia ostáva
otvorená aj po zatváracom čase trhu v piatok, poplatok za financovanie cez noc vám bude
účtovaný spolu za tri dni (započítava sa aj sobota a nedeľa).
Príklad výpočtu (spread betting)
Držíte dlhú pozíciu na zlate pri cene £ 1 na bod. Zlato sa obchoduje za $ 1 500,00.
Podkladová medzibanková sadzba je 2 %.
Keďže ide o pozíciu na zlate, štandardná fixná sadzba ETX je 4,5 %.
Nominálna hodnota ×

(Fixná sadzba ETX ± Podkladová medzibanková sadzba)
Dni v roku celkom

= (£ 1 ×

1 500
(4,5 % + 2 %)
)×
= £ 2,71
0,1
360

Podkladová medzibanková sadzba sa pripočítava, lebo ide o dlhú pozíciu.

ETX je obchodný názov, ktorý používa spoločnosť Monecor (Europe) Ltd. (predtým Investments and Insurance Advisers and Sub Agents Limited),
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Pozícia ostáva otvorená aj cez víkend po piatkovom zatvorení trhu, preto vám bude účtovaný
poplatok za tri dni. Výška poplatku v tomto prípade bude:
£ 2,71 za deň x 3 dni = £ 8,13

Príklad výpočtu (CFD)
Držíte krátku pozíciu na predaj 5 lotov ropy Brent Crude Oil, ktorá sa obchoduje za $50,00 a
podkladová medzibanková sadzba je 2 %.
Keďže ide o pozíciu na Brent Crude Oil, štandardná fixná sadzba ETX je 4,5 %.
Nominálna hodnota ×

(Fixná sadzba ETX ± Podkladová medzibanková sadzba)
Dni v roku celkom

= (5 lotov × $ 1 na kontrakt ×

50,00
(4,5 % - 2 %)
)×
=$ 1,74
0,01
360

Podkladová medzibanková sadzba sa odpočítava, lebo ide o krátku pozíciu.

6.2

Kryptomeny

6.2.1

Poplatky za financovanie cez noc

Poplatky za financovanie cez noc sa pri kryptomenách účtujú za držanie otvorenej pozície z
jedného dňa do ďalšieho dňa po zatváracom čase trhu (podrobnejšie v časti 4.8). Na výpise z
účtu sú uvedené ako „Rolling Daily" (denné rolovanie) pri spread bettingu alebo ako
„Funding" (financovanie) pri obchodovaní s CFD. Prostriedky na vašom účte sa na základe
tohto poplatku upravia každý deň po zatvorení trhu.
Denný poplatok za financovanie cez noc sa počíta podľa vzorca:
Nominálna hodnota ×

(Fixná sadzba ETX ± Podkladová medzibanková sadzba)
Dni v roku celkom

Dni v roku celkom: 360 pri kryptomenách.
Fixná sadzba ETX: Pozri časť 4.6.
Nominálna hodnota: Pozri časť 4.2.1.
Podkladová medzibanková sadzba: Podrobnosti nájdete v časti 4.5. Tento poplatok sa prejaví
ako pozitívna alebo negatívna úprava v závislosti od toho, či ide o dlhú, resp. krátku pozíciu.
N.B: Cene je zatváracia trhová cena. Podrobnosti nájdete v časti 4.8.
Poplatok za financovanie cez noc sa na váš účet účtuje za každý deň, keď je vaša pozícia
otvorená (vrátane víkendov a sviatkov); pri krátkych pozíciách môže dôjsť k odpísaniu
prostriedkov namiesto ich pripísania v závislosti od podkladovej medzibankovej sadzby. Ak
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pozícia ostáva otvorená aj po piatkovom zatvorení trhu, poplatok za financovanie cez noc
vám bude účtovaný spolu za tri dni (započítava sa aj sobota a nedeľa).
Príklad výpočtu (spread betting)
Držíte krátku pozíciu na Bitcoin (USD) v hodnote £ 1 na bod, ktorý sa aktuálne obchoduje za
10 000,00. Fixná sadzba ETX je pre krátke pozície na kryptomeny nulová a podkladová
medzibanková sadzba je 0,85 %.
Nominálna hodnota ×

(Fixná sadzba ETX ± Podkladová medzibanková sadzba)
Dni v roku celkom

= (£ 1 ×

10 000
(0 %- 0,85 %)
)×
=£ 0,24 kredit
1
360

Keďže ide o krátku pozíciu, podkladová medzibanková sadzba sa odpočíta a fixná sadzba
ETX je pri krátkych pozíciách na kryptomeny nulová, preto klient v tomto príklade získa malý
kredit na svoju krátku pozíciu. Počet dní v roku celkom je 360, keďže ide o US trh.

Príklad výpočtu (CFD)
Držíte dlhú pozíciu na nákup 2 lotov na CFD kontrakte na Bitcoin (USD). Bitcoin sa
momentálne obchoduje za 10 000,00. Fixná sadzba ETX je 30 % a podkladová medzibanková
sadzba je 2 %.
Nominálna hodnota ×

(Fixná sadzba ETX ± Podkladová medzibanková sadzba)
Dni v roku celkom

= (2 loty × $ 1 hodnota kontraktu ×

(30 % + 2 %)
10 000
)×
= $ 17,78
1
360

Podkladová medzibanková sadzba sa pripočíta, keďže ide o dlhú pozíciu. Počet dní v roku
celkom je 360, keďže ide o US trh.

6.3

Akcie

6.3.1

Poplatky za financovanie cez noc

Poplatky za financovanie cez noc sa pri akciách účtujú za držanie otvorenej pozície z jedného
dňa do ďalšieho dňa po zatváracom čase trhu (podrobnejšie v časti 4.8). Na výpise z účtu sú
uvedené ako „Rolling Daily" (denné rolovanie) pri spread bettingu alebo ako „Funding"
(financovanie) pri obchodovaní s CFD. Prostriedky na vašom účte sa na základe tohto
poplatku upravia každý deň po zatvorení trhu.
Denné poplatky za financovanie cez noc sa počítajú podľa vzorca:
Nominálna hodnota ×

(Fixná sadzba ETX ± Podkladová medzibanková sadzba)
Dni v roku celkom

Dni v roku celkom: 365 pre akcie UK a 360 pre US a európske akcie.
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Fixná sadzba ETX: Pozri časť 4.6.
Nominálna hodnota: Pozri časť 4.2.1.
Podkladová medzibanková sadzba: Podrobnosti nájdete v časti 4.5. Tento poplatok sa prejaví
ako pozitívna alebo negatívna úprava v závislosti od toho, či ide o dlhú, resp. krátku pozíciu.
N.B: Cene je zatváracia trhová cena. Podrobnosti nájdete v časti 4.8.
Poplatok za financovanie cez noc sa na váš účet účtuje za každý deň, keď je vaša pozícia
otvorená (vrátane víkendov a sviatkov); pri krátkych pozíciách môže dôjsť k odpísaniu
prostriedkov namiesto ich pripísania v závislosti od podkladovej medzibankovej sadzby. Ak
pozícia ostáva otvorená aj po piatkovom zatvorení trhu, poplatok za financovanie cez noc
vám bude účtovaný spolu za tri dni (započítava sa aj sobota a nedeľa).
Príklad výpočtu (spread betting)
Držíte dlhú pozíciu na HSBC za £ 10 na bod. HSBC sa obchoduje za 600,00p. Fixná sadzba
ETX je 6 % a podkladová medzibanková sadzba je 0,85 %.
Nominálna hodnota ×

(Fixná sadzba ETX ± Podkladová medzibanková sadzba)
Dni v roku celkom

= (£ 10 ×

600
(6 % + 0,85 %)
)×
= £ 1,13
1
365

Podkladová medzibanková sadzba sa pripočíta, keďže ide o dlhú pozíciu.

Príklad výpočtu (CFD)
Držíte krátku pozíciu na predaj 5 000 lotov HSBC. HSBC sa obchoduje za 600,00p. Fixná
sadzba ETX je 6 % a podkladová medzibanková sadzba je 0,85 %.
Nominálna hodnota ×

(Fixná sadzba ETX ± Podkladová medzibanková sadzba)
Dni v roku celkom

= (5 000 lotov x £ 0,01 hodnota každého lotu ×

600
(6 % − 0,85 %)
)×
=£ 4,23
1
365

Podkladová medzibanková sadzba sa odpočíta, keďže ide krátku pozíciu.

6.3.2

Provízia ETX Capital (len akciové CFD)

Pri obchodoch s akciovými CFD sa pri otvorení aj zatvorení pozície účtuje malá provízia. Pri
spread bettingových obchodoch sa tento poplatok neúčtuje. Účtovanie tejto provízie je
štandardnou praxou v odvetví, pričom výška našich provízií je v porovnaní s inými trhovými
províziami výrazne výhodnejšia. Pri obchodovaní s UK akciami prostredníctvom kontraktov
CFD sa za otvorenie aj zatvorenie obchodu účtuje provízia v minimálnej výške £ 10.
Nominálna hodnota × Sadzba provízie ETX
ETX je obchodný názov, ktorý používa spoločnosť Monecor (Europe) Ltd. (predtým Investments and Insurance Advisers and Sub Agents Limited),
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Sadzba provízie: Pozri časť 4.7.
Nominálna hodnota: Pozri časť 4.2.1.

Príklad výpočtu (CFD)
Sadzba provízie pri UK akciách je 0,1 %, resp. £ 10 (podľa toho, čo je väčšie) a účtuje sa pri
otvorení aj zatvorení obchodu. Klient predáva 5 000 lotov HSBC za cenu 600, provízia sa
vypočíta takto:
Nominálna hodnota × Sadzba provízie
= (5 000 lotov× £ 0,01 hodnota každého lotu ×

600
) × 0,1 % = £ 30
1

Aby mohol byť tento CFD obchod otvorený cez noc, jeho celkové náklady by boli:
£ 4,23 (Poplatok za financovanie cez noc, porzi príklad v 6.1.2.1) + £ 30 (provízia) = £ 34,23.
Ak by bola táto pozícia otvorená tri dni (po zatvorení trhu), a za predpokladu, že cena ostane
nezmenená na hodnote 600,00, celkový poplatok by bol:
(£ 4,23 × 3 dni) + £ 30 = £ 42,69
Provízia sa účtuje pri otvorení aj zatvorení obchodu. Ak by bol obchod zatvorený nasledujúci
deň pred zatvorením trhu, za štvrtý deň by sa neúčtoval poplatok za financovanie cez noc,
ale pri zatvorení obchodu by sa účtovala ďalšia provízia vo výške £ 30. Celkové náklady na
celý obchody by boli:
(£ 4,23 × 3 dni) + (£ 30 × 2) = £ 72,69

Príklad výpočtu (CFD)
Vezmime si teraz vyššie uvedený príklad, ale veľkosť obchodu bude len 500 lotov. Pri použití
rovnakého vzorca to znamená, že provízia bude:
Nominálna hodnota × Sadzba provízie
= (500 lotov × £ 0,01 hodnota každého lotu ×

600
) × 0,1 % = £ 3
1

V takom prípade by sa účtovala provízia vo výške £ 10, aby bola splnená minimálna výška
provízie. Táto provízie vo výške £ 10 by sa účtovala znovu pri zatvorení obchodu, takže
celková výška provízie by bola £ 20.
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6.4

Forex

6.4.1

Swapové poplatky

Pri obchodovaní s cudzími menami vlastne kupujete („dlhá pozícia“) jednu menu a zároveň
predávate („krátka pozícia“) druhú menu. Napríklad, ak si myslíte, že GBP voči USD posilní,
mohli by ste kupovať GBP voči USD (dlhá pozícia na páre GBPUSD), teda vlastne nakúpite
GBP a zároveň predáte USD.
Pri obchodovaní s menami sa výrazom „spot“ označuje štandardne dohodnuté vyrovnanie
(dodanie) na podkladovom trhu dva pracovné dni po dátume obchodu (tzv. dátum T+2).
Tento očakávaný deň doručenia je známy ako spotový dátum. Naše spotové spread
bettingové a CFD kontrakty sú syntetické produkty, ktoré replikujú podkladový trh, ale
neriadia sa spotovým dátumom valuty, alebo „vyrovnania“, T+2. Pri obchodovaní so
„spotovými“ CFD alebo spread bettingovými kontraktmi sa tieto obchody nevyrovnávajú, t.j.,
nedochádza k skutočnému doručeniu ani vyrovnaniu dvoch mien. Namiesto toho, ak
ponecháte pozíciu otvorenú aj po zatvorení trhu (pozri časť 4.8.2), táto pozícia sa prenesie
(rollover) do nasledujúceho pracovného dňa použitím jednodňového swapu (náš swap
vychádza z medzibankového jednodňového alebo „Tom-Next“ swapu plus/mínus malý
dodatočný poplatok ETX).
„Rolovanie", alebo swap, označuje menový obchod, pri ktorom sa simultánne predávajú a
kupujú dve meny počas dvoch samostatných pracovných dní. Tento mechanizmus umožňuje
predĺžiť pozíciu a udržať ju otvorenú. Pozícia držaná cez noc sa vlastne nahradí
ekvivalentným kontraktom, ktorý začne nasledujúci deň. Tento mechanizmus vám umožňuje
rolovať vašu pozíciu (t.j. držať ju otvorenú) donekonečna, až kým sa ju nerozhodnete zatvoriť
(alebo kým sa tak nerozhodneme my). Máte tak možnosť ďalej špekulovať na vývoj cien
podkladových spotových trhov bez doručenia alebo zúčtovania dvoch mien.
Ako už bolo povedané, pri rolovaní vašej pozície používame trhové jednodňové sadzby TomNext (swap) (swap v tomto kontexte znamená dohodu o zámene jednej meny za druhú). Táto
sadzba bude kladná alebo záporná v závislosti od toho, či sa mena obchoduje s prirážkou
alebo s diskontom, a k nej si pripočítavame malý spreadový/administratívny poplatok (pozri
časť 6.4.2). Obchodovanie s prirážkou znamená, že forwardová sadzba je vyššia než spotová
sadzba, kým obchodovanie s diskontom znamená, že forwardová sadzba je nižšia než
spotová sadzba.
Swapové sadzby ETX sa aktualizujú denne, pričom ceny sú odvodené od poskytovateľov
likvidity/bánk, ktoré sú tvorcami trhu, s ktorými sme v obchodnom vzťahu. Podkladové
swapové sadzby sa budú pohybovať v súlade s pohybmi na trhu a zmenami v úrokových
sadzbách. Môže dochádzať k zmene z obchodovania s prirážkou na obchodovanie s
diskontom, a naopak, v závislosti od mien obchodu a podkladových úrokových sadzieb a
likvidity. Keďže ide o aktívne obchodovaný trh, tieto sadzby vám nevieme poskytnúť vopred.
Swapový poplatok sa vypočíta takto:
Pri CFD:
Vklad × Veľkosť lotu (len CFD) × Veľkosť tiku ×
Podkladová swapová (Tom-Next) sadzba × Počet dní
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Pri spread bettingu: Vklad × Podkladová swapová (Tom-Next) sadzba × Počet dní
Veľkosť lotu: Pozri časť 4.3.1.
Nominálna hodnota: Pozri časť 4.3.
Počet dní: Počet dní, kedy je pozícia držaná cez noc. Ak ostane pozícia otvorená vo štvrtok
večer po zatvorení trhu (pozri časť 4.8.2), podkladový trh sa obchoduje za spotovú hodnotu
pre pondelok (t.j. dva pracovné dní neskôr, lebo menové (FX) trhy sa obchodujú s dátumom
T+2) a na váš účet bude účtovaný trojdňový swap za každý deň, aby bol zohľadnený víkend
(piatok, sobota, nedeľa). Ide o štandardný postup.
Vklad: Množstvo na bod (pri spread bettingu) alebo počet lotov (pri CFD), ktoré obchodujete.
Je to hodnota, ktorú zadáte do svojho obchodného tiketu.
Veľkosť tiku: Pozri časť 4.3.2.
Podkladová swapová (Tom-Next) sadzba: Platná sadzba ako rozdiel medzi spotovými a
forwardovými výmennými kurzami.
Príklady výpočtu nájdete v časti 6.4.2.

6.4.2

Administratívny poplatok ETX

Ako sme zdôraznili vyššie, okrem swapového poplatku si pripočítavame aj malý denný
administratívny poplatok ETX vo výške 0,0054 % z celej sadzby (spotová sadzba +/- swapová
sadzba), t.j. swapovú sadzbu si pripočítate pri obchodovaní s prirážkou a odpočítate pri
obchodovaní s diskontom. Ide o štandardnú prax v odvetví a dbáme nato, aby boli naše
sadzby v porovnaní s ostatnými účastníkmi trhu čo najvýhodnejšie.
Pri zatvorení trhu (pozri časť 4.8) alebo krátko po ňom sa na váš účet pripíše alebo odpíše
suma (kredit alebo debet), ktorú tvoria poplatky za rolovanie a administratívny poplatok.
Administratívny poplatok ETX sa vypočíta podľa vzorca:
Nominálna hodnota x sadzba administratívneho poplatku
Sadzba administratívneho poplatku: 0,0054 % z celej sadzby (t.j. spotová sadzba +/- swapová
sadzba). Swapovú sadzbu pripočítate pri obchodovaní s prirážkou a odpočítate pri
obchodovaní s diskontom.
Nominálna hodnota: Pozri časť 4.2.1.
N.B: Cene je naša „momentka“ zatváracej trhovej ceny. Podrobnosti nájdete v časti 4.8. Ak sa
menový obchod drží otvorený cez víkend, administratívny poplatok ETX sa vydelí tromi, aby
pokrýval tri dni.

Príklad výpočtu (CFD)
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Otvoríte krátku pozíciu s veľkosťou 1 lot na páre GBPUSD (nominálne £ 100 000). Pozíciu
držíte otvorenú jednu noc. Podkladový swap (sadzba Tom-Next) na trhu je: +0,389/+0,416.
Keďže ide o krátku pozíciu, vezmeme sadzbu z ľavej strany (+0,368), ktorá sa pripíše na účet
(pripočítajú sa body, pretože sa momentálne obchoduje s „prirážkou“.). Keďže ide o krátku
pozíciu a GBPUSD sa obchoduje s prirážkou, swapová sadzba je vo váš prospech, pretože
vlastne kupujete k aktuálnemu dátumu valuty a predávate k novému dátumu valuty (aby ste
držali pozíciu otvorenú) a pripočítavajú sa swapové body, takže predávate pri vyššom kurze.
Vklad × Veľkosť lotu (len CFD) × Veľkosť tiku × Podkladová swapová (Tom-Next) sadzba × Počet dní

=1 kontrakt × 100 000 × 0,0001 × 0,389 × 1 = $ 3,89
Následne pripočítame administratívny poplatok ETX vo výške 0,0054 %. Administratívny
poplatok by bol:
Nominálna hodnota x Sadzba administratívneho poplatku
=(100 000 × 1,2260)× 0,0054 % = $ 6,62
Celkový poplatok za obchod teda je:
= -$ 3,89 (kredit) + $ 6,62 = $ 2,73
N.B: Poplatky za CFD sa počítajú v druhej uvedenej mene. Je to mena, v ktorej je
denominovaný váš zisk alebo strata z CFD. Ak sa mena vášho účtu od tejto meny líši, suma sa
prepočíta na menu vášho účtu. Podrobnosti nájdete v časti 4.2.
N.B: Pripomíname, že podkladové swapové sadzby sa budú meniť v súlade s trhovými
pohybmi a skutočnými alebo pozorovanými zmenami v úrokových sadzbách a s ponukou a
dopytom. Aktívne sa obchodujú, môžu sa denne meniť a môže dochádzať k zmene z
obchodovania s prirážkou na obchodovanie s diskontom, a naopak, v závislosti od mien
obchodu a podkladových úrokových sadzieb a likvidity.
Príklad výpočtu (spread betting)
Cez noc držíte krátku pozíciu na páre GBPUSD za £ 10 na bod. Podkladový swap (sadzba
Tom-Next) na trh je: +0,389/+0,416. Administratívny poplatok ETX je 0,0054 %. GBPUSD za
pri zatvorení trhu obchodoval za 1,2260.
Keďže ide o krátku pozíciu, vezmeme sadzbu z ľavej strany (+0,368), ktorá sa pripíše na účet
(pripočítajú sa body, pretože sa momentálne obchoduje s „prirážkou“.) Keďže ide o krátku
pozíciu a GBPUSD sa obchoduje s prirážkou, swapová sadzba je vo váš prospech, pretože
vlastne kupujete k aktuálnemu dátumu valuty a predávate k novému dátumu valuty (aby ste
držali pozíciu otvorenú) a pripočítavajú sa swapové body, takže predávate pri vyššom kurze.
Vklad × Podkladová swapová (Tom-Next) sadzba × Počet dní
=10 × 0,389 × 1 = £ 3,89
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Následne pripočítame administratívny poplatok ETX vo výške 0,0054 %. Administratívny
poplatok by bol:
Nominálna hodnota x Sadzba administratívneho poplatku
= (10 ×

1,2260
) × 0,0054 % = £ 6,62
0,0001

Váš celkový poplatok by teda bol kredit so sadzby Tom-Next mínus administratívny poplatok
ETX:
£ 3,89 (kredit) - £ 6,62 = -£ 2,27

6.5

Indexy

6.5.1

Poplatky za financovanie cez noc

Poplatky za financovanie cez noc sa pri indexoch účtujú za držanie otvorenej pozície z
jedného dňa do ďalšieho dňa po zatváracom čase trhu (podrobnejšie v časti 4.8). Na výpise z
účtu sú uvedené ako „Rolling Daily" (denné rolovanie) pri spread bettingu alebo ako
„Funding" (financovanie) pri obchodovaní s CFD. Prostriedky na vašom účte sa na základe
tohto poplatku upravia každý deň po zatvorení trhu.
Denný poplatok za financovanie cez noc sa počíta podľa vzorca:
Nominálna hodnota ×

(Fixná sadzba ETX ± Podkladová medzibanková sadzba)
Dni v roku celkom

Dni v roku celkom: 365 pre trhy UK a 360 pre US a európske trhy.
Fixná sadzba ETX: Pozri časť 4.6.
Nominálna hodnota: Pozri časť 4.2.1.
Podkladová medzibanková sadzba: Podrobnosti nájdete v časti 4.5. Tento poplatok sa prejaví
ako pozitívna alebo negatívna úprava v závislosti od toho, či ide o dlhú, resp. krátku pozíciu.
N.B: Cene je zatváracia trhová cena. Podrobnosti nájdete v časti 4.8.
Poplatok za financovanie cez noc sa na váš účet účtuje za každý deň, keď je vaša pozícia
otvorená (vrátane víkendov a sviatkov); pri krátkych pozíciách môže dôjsť k odpísaniu
prostriedkov namiesto ich pripísania v závislosti od podkladovej medzibankovej sadzby. Ak
pozícia ostáva otvorená aj po piatkovom zatvorení trhu, poplatok za financovanie cez noc
vám bude účtovaný spolu za tri dni (započítava sa aj sobota a nedeľa).
Príklad výpočtu (spread betting)
Držíte krátku pozíciu na indexe UK 100 za £ 5 na bod. Momentálne obchoduje za 7 000,00.
Fixná sadzba ETX je 4,5 % a podkladová medzibanková sadzba je 0,85 %.
Nominálna hodnota ×

(Fixná sadzba ETX ± Podkladová medzibanková sadzba)
Dni v roku celkom
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= (£ 5 ×

7 000
(4,5 %- 0,85 %)
)×
=£ 3,50
1
365

Podkladová medzibanková sadzba sa odpočíta, keďže ide krátku pozíciu. Počet dní v roku
celkom je 365, keďže ide o UK trh.

Príklad výpočtu (CFD)
Držíte dlhú pozíciu na nákup 3 lotov indexu Germany 30, ktorý sa momentálne obchoduje za
12 000,00. Fixná sadzba ETX je 4,5 % a podkladová medzibanková sadzba je -0,375 %.
Nominálna hodnota ×

(Fixná sadzba ETX ± Podkladová medzibanková sadzba)
Dni v roku celkom

= (3 loty × € 1 hodnota každého lotu ×

(4,5 % + -0,375 %)
12 000
)×
= € 4,13
1
360

Podkladová medzibanková sadzba sa pripočíta, keďže ide o dlhú pozíciu, ale v tomto
konkrétnom príklade sa celkový poplatok za financovanie cez noc v skutočnosti zníži, pretože
medzibanková úverová sadzba v eurozóne je záporná. Počet dní v roku celkom je 360, keďže
ide o európsky trh.
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7

Fixné náklady a poplatky

7.1

Poplatky za vklad

Vloženie prostriedkov niektorým so spôsobov uvedených na našej webovej stránke v sekcii
Možnosti platby nie je z našej strany spoplatnené. Vklady však podliehajú minimálnej výške
podľa nasledujúcej tabuľky:
Mena

Minimálny vklad

AED

500

AUD

200

CAD

200

CHF

100

CNH

900

CZK

3 000

DKK

1 000

EUR

100

GBP

100

HKD

1 000

HRK

1 000

HUF

40 000

IDR

2 000 000

ILS

600

JPY

18 000

MXN

2 500

NOK

1 000

NZD

250

PLN

500

RUB

10 000

SEK

1 250

SGD

200
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7.2

Mena

Minimálny vklad

THB

5 000

TRY

450

TWD

5 000

USD

100

YEN

18 000

ZAR

1 000

Poplatky za výber

Pri každom výbere pod minimálnou výškou výberu sa účtuje štandardný poplatok za
spracovanie vo výške £ 10. Tento poplatok pokrýva naše náklady na spracovanie výberu.
Každý kalendárny mesiac môže každý klient urobiť päť výberov v akejkoľvek sume vyššej než
minimálna výška výberu bez poplatku za spracovanie. Z dôvodu poplatkov, ktoré ETX Capital
vznikajú pri spracovaní výberov, klientom, ktorí počas kalendárneho mesiac uskutočnia viac
než päť takýchto výberov bude každý ďalší výber spoplatnený. Prvých päť výberov sa však
spätne nespoplatňuje.
Minimálne výšky výberu a súvisiace poplatky sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Mena

Minimálna výška

Poplatok

AUD

100

25

CAD

100

25

CHF

100

15

CZK

3 000

300

DKK

1 000

100

EUR

100

15

GBP

100

10

HKD

1 000

100

HRK

1 000

100

HUF

34 000

3 400

JPY

20 000

2 000

NOK

1 000

100

PLN

600

60
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Mena

Minimálna výška

Poplatok

RON

500

50

SEK

1 000

100

SGD

100

25

USD

100

25

ZAR

2 000

200

Príklad výpočtu
Za jeden kalendárny mesiac urobíte sedem výberov v hodnote £ 50, £ 150, £ 200, £ 400, £
500, £ 800, a £ 900.
Za tieto výbery vám bude zaúčtovaný celkový poplatok £ 20; £ 10 za výber £ 50 (suma nižšia
než £ 100) a £ 10 za siedmy výber (pretože je to šiesty výber nad £ 100 v kalendárnom
mesiaci).

7.3

Poplatky za neaktívny (spiaci) účet

Tieto poplatky sa uplatňujú pri „spiacich“ účtoch. Za spiaci sa považuje účet, na ktorom nebol
za obdobie šiestich mesiacov uskutočnený žiadny obchod ani vklad. Ak účet spĺňa tieto
kritéria, účtovanie poplatku je výlučne na uvážení spoločnosti ETX Capital.
Výška poplatku je £ 25 (alebo ekvivalent v inej mene po prepočte našim výmenným kurzom
platným v čase vyrubenia poplatku). Poplatok sa odpisuje mesačne zo spiacich účtov, ktoré
majú dostatočný zostatok, až kým tento zostatok neklesne na nulu, neobnoví sa
obchodovanie na účte, alebo nedôjde k jeho zavretiu. Účtovanie týchto poplatkov nevedie k
vzniku záporného zostatku na účte.
Ak na účte začnete opäť obchodovať, vrátime vám prostriedky až za tri predchádzajúce
mesiace, počas ktorých bol tento poplatok účtovaný. Bude potrebné, aby ste nás
kontaktovali so žiadosťou o vrátenie týchto poplatkov.
Príklad výpočtu
Na vašom účte nebola za šesť mesiacov zaznamenaná žiadna obchodná aktivita ani vklad,
preto ho považujeme za spiaci. Účet ostane neaktívny ďalších šesť mesiacov, po ktorých na
ňom znovu začnete obchodovať, pričom vám boli účtované poplatky za spiaci účet v celkovej
výške £ 150 (£ 25 za mesiac x 6 mesiacov).
Ak znovu začnete obchodovať, vrátime vám £ 75 z celkovej výšky účtovaných poplatkov £
150 (£ 25 za mesiac x 3 mesiace).
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8

Vzdanie sa zodpovednosti

Táto príručka popisuje všetky náklady a poplatky, ktoré vám môžu vzniknúť pri obchodovaní
s ETX Capital. Všetky sadzby, ceny a ďalšie údaje použité vo výpočtoch slúžia výlučne na
ilustračné účely a nemusia sa zhodovať so skutočnými sadzbami, cenami alebo ďalšími
údajmi platnými v čase zadania vášho obchodu. V takom prípade, a pokiaľ je to možné,
uvádzame odkazy na zdroje, z ktorých môžete získať sadzby, ceny a ďalšie údaje, ktoré
môžete použiť pri výpočte svojich poplatkov.

9

Ďalšie informácie

Ak sa vo vašom výpise objavia náklady alebo poplatky, ktoré nie sú uvedené v tomto
dokumente, alebo ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa nákladov a poplatkov, ktoré vám
vznikli, kontaktujte, prosím, náš zákaznícky servis:
Tel: +357 22 000 585
E-mail: enquiries@etxcapital.com
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