
Tájékoztató a COVID-19 világjárvánnyal 

összefüggésben megnövekedett piaci 

kockázatokról 

 

Ezúton fokozottan felhívjuk kedves 

ügyfeleink figyelmét, hogy a világot jelenleg 

sújtó COVID-19 (koronavírus) járvány 

következtében a pénz- és tőkepiacok 

rendkívül turbulenssé váltak, így azokon 

jelentős mértékű és kiszámíthatatlan 

árfolyamingadozás figyelhető meg, amely 

kihatással van a Társaságunk által a 

kereskedési platformon közölt árakra is. A 

tőkeáttétellel kereskedhető CFD termékek 

esetében normál piaci viszonyok között is 

fokozottan vannak jelen a kockázatok, így a 

befektetett tőke elvesztésének kockázata, 

ugyanakkor a jelenlegi piaci viszonyok között 

e kockázatok a szokásosnál is jelentősebb 

mértékben jelentkezhetnek. A jelen volatilis 

piaci időszakban bonyolulttá vagy 

lehetetlenné válhat az ügyfelek számára a 

tényleges piaci ár, illetve egy adott nyitott 

pozíció értékének meghatározása, továbbá 

a pozíciók lezárása megnehezülhet, illetve 

időben hosszabbá válhat, amely negatívan 

befolyásolhatja, hogy az ügyfél milyen áron 

képes a pozíciót zárni. A kockázatok a 

napon túl nyitva tartott pozíciók esetében a 

legmagasabbak, a piacok zárása és nyitása 

között ugyanis olyan mértékű 

árfolyamcsúszás következhet be, amely a 

pozíciók azonnali likvidálását teheti 

szükségessé. 

 

A fentiek okán a CFD kereskedés jelenleg 

rendkívüli mértékben kockázatos és a teljes 

befektetett összeg elvesztésének kockázata 

jelentősen megnövekedett. Kérjük ezért, 

hogy a jelenlegi piaci viszonyokra tekintettel 

fokozottabban szíveskedjenek befektetési 

döntéseiket, így pozíciók nyitását 

átgondolni és megfontolni, illetve a nyitott 

pozíciók alakulását szíveskedjen 

megnövekedett figyelemmel nyomon 

követni. Utóbbi vonatkozásban kérjük, hogy 

fokozottan ügyeljenek a pozíciók megfelelő 

Information on increased market risks 

related to COVID-19 

 

 

We would like to draw our clients’ attention 

that as a result of the COVID-19 

(coronavirus) pandemic currently affecting 

the world, the money and capital market 

conditions are very turbulent, therefore 

significant and unpredictable price 

fluctuations can be observed which also 

affects the prices posted by our Company 

on the trading platform. Leveraged CFD 

products are subject to increased risks even 

under normal market conditions which 

makes the risk of losing the total amount of 

money invested higher; however, under the 

current market conditions these risks may 

be even more significant than usual.  

During this volatil period, it may be 

difficult or impossible for clients to assess 

the actual market prices and the value of 

open positions, and it may also be difficult 

or time-consuming to close the open 

positions which might negatively affect the 

closing prices clients are able to achieve. 

Please be aware that risks attached to 

positions not closed before the end of 

trading hours are even higher as prices 

may significantly move between the time 

of market closing and of re-opening, 

therefore such positions may be subject to 

automatic liquidation. 

 

 

As a result of the above-mentioned, trading 

with CFD products is extremely risky under 

the current circumstances as the risk of 

losing the total amount of money 

deposited is very high. Taken the current 

market conditions into account, we kindly 

ask clients to contemplate every 

investment decision and position opening 

more carefully, and to monitor the open 

positions with increased attention. 

Regarding the latter, it is inevitable to 

make sure that open positions are properly 



fedezettségére, illetve arra vonatkozó 

felhívás esetén pozíciók megfelelő 

fedezettségéről (pótfedezet rendelkezésre 

bocsátásáról) megfelelően gondoskodni 

szíveskedjenek. A pozíciók fedezetlensége 

esetén, amennyiben annak feltételei 

fennállnak az irányadó hatósági 

rendelkezések értelmében Társaságunk 

köteles a pozíciókat – az automatikus 

biztosítékzárás védelem keretében – a 

kereskedési platformon aktuálisan 

megjelenő árakon automatikusan lezárni, 

így az ügyfelek realizálni és viselni lesznek 

kénytelenek veszteségeiket. 

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy Társaságunk 

fenntartja a jogát arra, hogy a jelenlegi 

rendkívüli körülmények között saját 

kizárólagos mérlegelése alapján korlátozza a 

maximálisan felvehető pozícióméretet, 

illetve csökkentse az egyes 

instrumentumokban elérhető tőkeáttétel 

mértékét. Társaságunk fenntartja továbbá 

arra vonatkozó jogát, hogy bármely olyan 

instrumentum vonatkozásában korlátozza 

vagy felfüggessze a kereskedést, amely 

instrumentum valamely hatáskörrel 

rendelkező hatóság által bevezetett tilalom 

érintett. Társaságunk az előzőek szerinti 

döntéséről ügyfeleit külön tájékoztató útján 

fogja értesíteni. 

 

További információkért kérjük, hogy 

tanulmányozzák át Társaságunk 

Üzletszabályzatában, Kereskedési- és 

Számlaszerződésben és az elfogadott 

kockázatfeltáró nyilatkozatokban 

foglaltakat. 

covered and to provide sufficient 

additional coverage upon request. In the 

case positions are not covered properly, our 

Company shall, provided that the 

requirements under the current legal 

regulation are met, be obliged to apply the 

so-called margin close-out protection and 

to automatically close open positions at the 

prices available on the trading platform at 

the time of the closure; in that case clients 

shall bear the losses arising from the forced 

closure. 

 

 

 

Furthermore, we kindly inform you that 

under the current exceptional 

circumstances, our Company reserves its 

right to restrict the size of positions client 

may open or to decrease the leverage 

available in certain instruments at its own 

discretion. Our company also reserves its 

right to temporarily restrict or suspend the 

trading of instruments affected by any kind 

of ban introduced by any of the competent 

authorities.  Any such decision adopted by 

our Company is subject to prior notification. 

 

 

 

 

 

For further information, please consult the 

Terms and Conditions, the Trading 

Agreement and the risk warning notice 

accepted. 

 

 


