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Zoznámenie s rizikami obchodovania s futures a 
opciami na bitcoiny 

OBCHODOVANIE S FUTURES ALEBO OPCIAMI NA BITCOINY („PRODUKTY NA BITCOINY“) JE 

OBZVLÁŠŤ RIZIKOVÉ A JE URČENÉ IBA PRE KLIENTOV S VYSOKOU TOLERANCIOU RIZIKA 

A FINANČNOU MOŽNOSŤOU ZNIESŤ STRATY, POKIAĽ POZÍCIE SÚVISIACE S BITCOINAMI 

PRESTANÚ BYŤ ZISKOVÉ. MÔŽETE PRÍSŤ O VIAC, NEŽ STE INVESTOVALI. 

Zaoberaním sa obchodom s produktmi na bitcoiny prostredníctvom spoločnosti Interactive Brokers 

klient berie na vedomie nasledujúce a súhlasí s tým: 

1. Klient preštudoval zoznámenie s rizikami pre futures a opcie poskytnuté na webe spoločnosti IB a 

rozumie, že riziká popísané v zoznámení s rizikami platia rovnako alebo vo väčšej miere aj pokiaľ ide 

o obchodovanie s produktmi na bitcoiny. Nižšie je uvedený zoznam niektorých možných rizík 

obchodovania s produktmi na bitcoiny, môžu však existovať ďalšie riziká, ktoré nie sú konkrétne 

spomenuté. Pred obchodovaním s produktmi na bitcoiny by sa klient mal poradiť sa svojím finančným 

poradcom. 

2. Futures a opcie na bitcoiny sú maržové produkty. Z tohto dôvodu sú straty (alebo zisky) znásobené. 

Klient berie na vedomie, že by mohol stratiť celú svoju investíciu a že prípadné straty nie sú obmedzené 

na peňažné prostriedky a majetok uložený na účte. Klient môže byť povinný zaplatiť spoločnosti 

Interactive Brokers ďalšie peňažné prostriedky na krytie strát z produktov na bitcoiny. 

3. Bitcoiny sú „virtuálna“ mena, ktorá nie je riadená žiadnou suverénnou krajinou a ktorej hodnota nie je 

krytá žiadnou hmotnou komoditou, cenným papierom, ekonomickou mierou alebo zákonným záväzkom 

spoločnosti alebo vlády. Okrem zákona ponuky a dopytu nemusí existovať žiadny základný alebo 

ekonomický základ na ocenenie bitcoinov a ich ceny sa môžu pohybovať náhodne. 

4. „Hotovostné“ trhy na podkladové produkty pre bitcoiny (produkt, z ktorého sú odvodené futures a opcie 

na bitcoiny) sú prevažne neregulované a mnohé sú tzv. offshore. Trhy s podkladovými bitcoinami 

nemusia podliehať požiadavkám na registráciu, poskytnutie licencie alebo vhodnosť, pravidlám pre 

kontrolu priebehu spracovania alebo obchodné hlásenia, pravidlám pre integritu trhu, fingovanú kúpu, 

navádzanie k nesprávnej akcii alebo iným pravidlám proti podvodu, požiadavkám na obnovu po havárii 

alebo kybernetickú bezpečnosť, požiadavkám na dozor alebo pravidlám proti praniu špinavých peňazí. 

Vzhľadom na tieto faktory môžu byť trhy s bitcoinami neobvykle náchylné na podvod a manipuláciu, čo by 

mohlo mať nepriaznivý vplyv na cenu futures a opcií na bitcoiny. 

5. Ceny bitcoinov boli historicky vysoko volatilné, s náhlymi a neočakávanými cenovými výkyvmi smerom 

nahor i nadol, čo zvyšuje riziko obchodovania s futures alebo opciami na bitcoiny. 

6. Ak máte „krátku“ pozíciu na produkty na bitcoiny a trhové ceny pri týchto produktoch rastú, vaša 

potenciálna strata je neobmedzená. V závislosti na tom, ako rýchle ceny bitcoinov rastú, nemusíte byť 

schopní svoju krátku pozíciu uzavrieť, a teda nemusíte byť schopní zastaviť alebo obmedziť straty, ktoré 

vám vznikajú. Platí to najmä vtedy, ak burzy s produktmi na bitcoiny zastavia obchodovanie z dôvodu 

náhleho pohybu cien. Ak máte „dlhú“ pozíciu na produkty na bitcoiny a ceny klesajú, môžete utrpieť 

podobné straty. 
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