







Produkti 






Valutni pari 
  

    
    
    
    
    
    
    
    

XAUUSD   
XAUEUR   
XAGUSD   

    
    
    
    
    

UKOIL   
    
    
    
    
    
    
    

USOIL   
    
    
    
    
    
    
    

DE40   
FRA40   
UK100   

    

Obvestilo o zimskem času v SAD

Obvestilo

Spoštovane stranke,

Upoštevajte, da se bodo zaradi ameriškega računanja zimskega časa ure za
trgovanje v dnevu z našimi produkti spremenile, in sicer:



Obvestilo

    
    
    
    

DOW30   
SP500   
NQ100   

    
    
    
    
    

Delnice   
    
    
    
    
    
    
    

KC_Z21   
    
    
    
    
    
    
    

CT_Z21   
    
    
    
    
    
    
    

ZW_Z21   
ZC_Z21   

    
    
    
    
    
    

SB_H21   
    
    
    



Obvestilo

    
    
    
    

ZS_F22   
    
    
    
    
    
    
    

OJ_F22   
    
    
    
    
    
    
    

CC_Z21   
    
    
    
    
    
    
    

Kriptovalute   
   
   
   
   
   
   




