A lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel
kapcsolatos rendelet („PRIIP”) - Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum („KID”): London
Metal Exchange tőzsde határidős ügyletek
Cél
Ez a dokumentum tájékoztatja Önt az erre a befektetési termékre vonatkozó kiemelt információkról. Ez a dokumentum nem
marketinganyag. Az információközlést jogszabály írja elő azzal a céllal, hogy az Ön segítségére legyenek e termék jellegének,
kockázatainak, költségeinek és az azzal elérhető potenciális nyereségnek és veszteségnek megértésében, valamint a termék
más termékekkel való összehasonlításában.

Termék
A jelen KID hatálya az alábbi termékre terjed ki: A London Metal Exchange tőzsdén kereskedelmi forgalomban lévő
határidős ügyletek. A jelen KID hatálya alá tartozó termékek nemzetközi értékpapír-azonosító számait tartalmazó teljes körű
lista elérhető az FCA weboldalon a következő címen: https://data.fca.org.uk/#/homepage
A termék előállítójának neve: London Metal Exchange
A termék előállítójának weboldala: www.lme.com
További információk: Hívja a 0207 113 8888-as (Kapcsolat-kezelési csoport) telefonszámot további információkért
Illetékes hatóság: Financial Conduct Authority (Pénzügyi Felügyeleti Hatóság) (www.fca.org.uk)
A KID előállításának kelte: 22.01.2021
Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett, és megértése nehéz lehet.

Milyen termékről van szó?
Típus: Határidős ügyletek (mögöttes eszköze a fém)
Célok: Ez egy olyan származékos szerződés, amely alapján Ön megállapodik abban, hogy a másik szerződő féltől
megvásárolja, illetve részére eladja a következőt: egy adott fémre való jogosultságot egy jövőbeli időpontban (a fizikai
szállítással járó határidős ügyletek esetén); illetve a vonatkozó mögöttes fém árfolyamának való kitettséget (készpénzes
elszámolással rendezett határidős ügyletek esetén). A határidős ügylet értékét a mögöttes fém árfolyama határozza meg - a
további információkért, lásd a „Teljesítmény-forgatókönyvek” című részt.
Megcélzott lakossági befektető: Ezt a terméket nem lakossági befektetők részére szánják, ami azt jelenti, hogy a lakossági
befektetők szükségleteit, valamint a rájuk vonatkozó következményeket a termék tervezésénél nem vették figyelembe.

Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe?
Kockázati mutató Ez a termék az alábbi kockázati diagram szerint 7/7-es besorolást kapott.
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Alacsonyabb kockázat
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Magasabb kockázat

A kockázati mutató azt az esetet mutatja be, amikor
a termék 3 hónapig van az Ön tulajdonában. A
tényleges kockázat jelentősen változhat, ha Ön
korai időpontban dönt az eladás mellett, kisebb
összegű nyereséget realizálhat.

Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad az ezen termékkel kapcsolatos kockázati szintre vonatkozóan, más
termékekkel való összevetésben. Azt mutatja, mekkora a valószínűsége annak, hogy a termék veszteséget eredményez a
piaci mozgások következtében, vagy mert a szerződésben érintett másik fél nem tudja megfizetni az Önnek járó összeget.
Ez a termék 7/7-es besorolást kapott, ami a legmagasabb kockázati osztályt jelenti. Azért kapott a termék 7/7-es besorolást,
mert összetett termékről van szó, és fennáll a kockázata annak, hogy Ön a befektetettnél jelentősen nagyobb összeget veszít.
Ez rendkívül magasra szintre helyezi a jövőbeli teljesítmény potenciális veszteséggel járó alakulását, valamint a kedvezőtlen
piaci feltételek nagy valószínűséggel hátrányosan befolyásolják szerződéses partnerének fizetőképességét.

Figyeljen oda az árfolyamkockázatra. A kifizetést esetlegesen más pénzeszközben teljesíthetik, ezért az Ön által
realizált végeredmény a két fizetőeszköz közötti árfolyamtól függhet. A fenti kockázati mutató összeállításakor nem
vettük figyelembe ennek kockázatát.
Bizonyos esetekben, a veszteségek fedezetére további kifizetések teljesítését kérhetik Öntől. Az Ön által esetlegesen
elszenvedett összes veszteség mértéke jelentősen meghaladhatja a befektetett összeg nagyságát.
Ez a termék nem tartalmaz semmiféle védelmet a jövőbeli piaci teljesítmény alakulásával szemben, ezért Ön
elveszítheti befektetésének valamely részét, illetve akár teljes egészét.
Teljesítmény-forgatókönyvek
*A százalékban kifejezett megtérülést a szerződés névleges értéke alapján számítják ki;
Százalékban kifejezett megtérülés = (árfolyam lejáratkor-vételi/eladási árfolyam) x100 / vételi/eladási árfolyam
A grafikon azt az esetet mutatja be, amikor az adott határidős fém alaptermék vételi vagy eladási árfolyama 2000 USA
dollár, és Ön a megállapodás szerinti árfolyam több mint 100%-át is elveszítheti.
A bemutatott grafikon többféle esetleges kimenetet ábrázol, továbbá nem jelzi pontosan az Ön által elérhető lehetséges
eredményt. Az Ön által realizált végeredmény attól függően változhat, hogy hogyan alakul az alaptermék teljesítménye. A
grafikon az alaptermék minden egyes értékére nézve bemutatja, hogy az adott termék milyen nyereséget vagy
veszteséget produkál. A vízszintes tengely mutatja a mögöttes értékhez kapcsolódó különböző lehetséges árfolyamokat
a lejárati idő alapján, míg a függőleges tengely a nyereséget vagy veszteséget ábrázolja.
Ezen termék megvásárlásával Ön azt feltételezi, hogy a mögöttes árfolyam emelkedik vagy csökken.
A termékkel kapcsolatos maximális vesztesége a mögöttes fém árfolyamának mozgásától függ. Ez pedig a fémpiac
árfolyamainak változásától függ. Az LME-n jegyzett ügyletek esetében nem határoznak meg szerződéses korlátozást a
jelen termékkel kapcsolatban Ön által elszenvedhető veszteség mértékére. A tőzsdei alkusszal kötött szerződése
tartalmazhat ugyan a maximális veszteségre vonatkozó szerződéses korlátozást, azonban ezt minden esetben meg kell
erősíttetnie azzal az alkusszal, aki Önnek a terméket értékesítette.
A bemutatott számadatok magukban foglalják a termékkel kapcsolatos költségeket, azonban nem tartalmazzák az Ön által a
tanácsadónak vagy forgalmazónak fizetett összegeket. A számadatok nem veszik továbbá figyelembe az Ön adóügyi
helyzetét, ami szintén befolyásolhatja az Ön által realizált végeredményt.
Az alábbi grafikonok bemutatják, hogyan teljesíthet befektetése. Ezeket összevetheti a többi származékos ügyletet ábrázoló
hozamgrafikonnal.
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Mi történik, ha a London Metal Exchange tőzsde nem tud fizetni?
A London Metal Exchange tőzsde piacműködtető szervezet, és az Ön által folytatott kereskedésben nem jár el szerződő
félként. Ön pénzügyi veszteséget szenvedhet el a kereskedési folyamatban résztvevő másik szerződő fél (aki lehet akár az
Ön tőzsdei alkusza is) nemteljesítése következtében. További információkért - ideértve az arra vonatkozó információkat, hogy
a tőzsdei alkusz nemteljesítése esetén van-e lehetőség kártérítési igény benyújtására bármely befektetőkártalanítási
rendszer alapján - kérjük, forduljon biztosítási alkuszához. Javasoljuk, hogy egyeztessen tőzsdei alkuszával annak
megerősítése érdekében, hogy milyen megállapodások állnak rendelkezésre az alkuszok részéről bekövetkező nemteljesítés
esetén, továbbá milyen potenciális lehetőségek állnak rendelkezésre ebben az esetben a kockázat csökkentésére.

Milyen költségek merülnek fel?
A London Metal Exchange tőzsde nem számít fel díjat közvetlenül a lakossági befektetőkkel szemben. A termék értékesítését
végző, illetve azzal kapcsolatban tanácsot adó személy (az Ön tőzsdei alkusza) azonban további díjakat számíthat fel. Ebben
az esetben, az érintett személy tájékoztatást nyújt Önnek ezen költségekről, és bemutatja, hogy a költségek összességében
idővel hogyan befolyásolják az Ön befektetését. Az átláthatóság biztosítása érdekében, az alábbi címen megtekintheti, hogy
alkusza milyen kereskedési és elszámolási díjakat tartozik megfizetni a London Metal Exchange tőzsdén való kereskedés
során: https://www.lme.com/Trading/Access-the-market/Fees#tabIndex=0.

Meddig tartsam meg a terméket, és hogyan juthatok korábban a pénzemhez?
Javasolt tartási időszak: Nem létezik javasolt, illetve minimális tartási időszak. A London Metal Exchange tőzsdén
forgalmazott termékek esetében többféle dátumot kínálunk, amelyekből kiválaszthatja szerződése elszámolási dátumát.
További információkért, kérjük, forduljon tőzsdei alkuszához.

Hogyan tehetek panaszt?
Első lépésként azt javasoljuk, hogy panaszaival kapcsolatban forduljon tőzsdei alkuszához. Panasszal a London Metal
Exchange tőzsdéhez fordulhat írásban, és amennyiben valamely vállalat nyújtja be a panaszt, azt az igazgatónak vagy ennek
megfelelő beosztású személynek alá kell írnia. Panaszát levélben a The Complaints Office, London Metal Exchange, 10
Finsbury Square, London, EC2A 1AJ, vagy e-mailben a complaints@lme.com címre továbbítsa. A panaszban közölni kell a
megfelelő információkat, hogy a London Metal Exchange tőzsde azonosíthassa a panasszal érintett
kereskedést/kereskedéseket, illetve tevékenységeket, és megállapíthassa az állítólagos veszteség mértékét. A London Metal
Exchange tőzsde panaszkezelési eljárására vonatkozó részletes tájékoztatás a 19/347. számú tájékoztatóban olvasható,
amely a következő címen érhető el: www.lme.com.

További fontos információk
Piaci tevékenységünkre, szabálykönyvünkre, valamint a termékekre és elszámolási specifikációkra vonatkozó további
részletes tájékoztatásért, kérjük, látogasson el a www.lme.com honlapra, illetve egyeztessen tőzsdei alkuszával.
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