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Účelom tejto informačnej správy pre investorov je pripomenúť investorom, že rovnako ako pri 

akejkoľvek inej špekulatívnej investície má aj obchodovanie s futures na virtuálne meny, vrátane 

bitcoinu, určité prínosy a rôzne riziká. Aj keď s futures na virtuálne meny sa musí obchodovať 

na regulovaných burzách s futures, obchodovanie s týmito produktmi zahŕňa vysokú úroveň rizika 

a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. 

Z tohto dôvodu je pre investorov zvažujúcich obchodovanie s futures na virtuálne meny 

rozhodujúce, aby sa sami vzdelávali o týchto produktoch, rozumeli ich rizikám a pred učinením 

investičných rozhodnutí uskutočnili náležitú starostlivosť (due diligence). Ochrana investora začína 

jeho vzdelávaním. 

• Urobte náležitú starostlivosť (due diligence) pri všetkých osobách a firmách žiadajúcich 

o investíciu do futures na virtuálne meny, vrátane bitcoinu, a to kontrolou ich stavu 

registrácie u Komisie pre obchodovanie s komoditnými futures (Commodity and Futures 

Trading Commission – „CFTC“), stavu členstva v organizácii NFA a zázemí s použitím systému 

BASIC organizácie NFA, prípadne sa obráťte na informačné centrum organizácie NFA na tel. 

č. 800-621-3570. 

• Pri virtuálnych menách, vrátane bitcoinu, dochádza k významnej cenovej volatilite. Kolísanie 

hodnoty podkladovej virtuálnej meny medzi okamihom, keď zadáte obchod na kontrakt 

na futures na virtuálnu menu, a okamihom, keď sa ho pokúsite likvidovať, ovplyvní hodnotu 

vášho kontraktu na futures a potenciálny zisk a straty s ním súvisiace. Buďte veľmi opatrní 

a sledujte každú investíciu, ktorú urobíte. 

• Dávajte pozor na špičky predajov ponúkajúce investičné programy, ktoré sľubujú významné 

výnosy s malým rizikom alebo ktoré vás povzbudzujú k tomu, aby ste „konali teraz“. Ak 

investícia robí dojem, že je príliš dobrá na to, aby to bola pravda (napr. vysoké výnosy, 

nejakým spôsobom zaručený výkon), tak to pravdepodobne naozaj bude len dojem. 

• Kontrakty na futures na virtuálne meny sa kupujú a predávajú s použitím peňazí 

na počiatočnú maržu, ktorá vám môže umožniť mať kontrakt na futures na virtuálnu menu 

s cenovým odhadom väčším než vaša počiatočná investícia. Nazýva sa to pákový efekt. Ak sa 

cena kontraktu na futures pohybuje nepriaznivým smerom, povaha investície do futures 

s pákovým efektom môže vo vzťahu k vašej počiatočnej investícii produkovať veľké straty. 

 



V skutočnosti aj malý pohyb proti vašej pozícii môže mať za následok veľkú stratu, vrátane 

straty celého vášho počiatočného vkladu, a môžete niesť zodpovednosť aj za ďalšie straty. 

• Pamätajte na riziko prevádzkovateľov Ponzi programov a podvodníkov usilujúcich o využitie 

súčasnej pozornosti zameranej na virtuálne meny, vrátane bitcoinu. 

 

Vyššie sú naznačené len niektoré riziká spojené s obchodovaním s futures na virtuálne meny, 

vrátane bitcoinu. Investori by pred obchodovaním mali preštudovať zoznámenie s rizikami 

poskytnuté ich FCM a pred obchodovaním sa v plnom rozsahu poučiť o všetkých súvisiacich 

rizikách. 

S dozorom CFTC je každá burza s futures uvádzajúca kontrakt na futures na virtuálnu menu 

zodpovedná za reguláciu svojho trhu s futures. Organizácia NFA vykonáva služby regulácie trhu 

menom niektorých búrz s futures a prostriedkov na uskutočňovanie swapov. Pamätajte však na to, 

že len to, že s futures na virtuálne meny, vrátane bitcoinu, musí byť obchodované na regulovaných 

burzách s futures, neznamená, že trhy s podkladovou virtuálnou menou sú akokoľvek regulované, 

a ako je uvedené vyššie, to, k čomu dochádza na trhu s podkladovým produktom virtuálnej meny, 

ovplyvní cenu kontraktu na futures na virtuálnu menu. 

Investori s otázkami alebo obavami ohľadom obchodovania s futures na virtuálne meny, vrátane 

bitcoinu, by sa mali obrátiť na informačné centrum organizácie NFA (312-781-1410 alebo 800-621-

-3570 alebo information@nfa.futures.org). 
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