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КЛЮЧОВ ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
CFD върху криптовалюты
Целта
Този документ е представен във връзка с правилата на ЕС за упакованным на инвестиционни и
застрахователни продукти. Този документ ви предоставя ключовата информация за този
инвестиционен продукт. Това не е маркетингов материал. По Закон, за да ви помогне да разберете
естеството и рисковете, разходите, потенциалните ползи и загуби от този продукт и да ви помогне
да го сравни с други продукти, се изисква тази информация.

Продукт
CFD върху криптовалюту -това е извънборсови продукти, търгувани между контрагентите за
покупка или продажба на ДЗР с определена криптовалютой като база за по - известна цена в
очакване на приключването на сделката с разлика в печалбата си. компанията е упълномощена и се
регулира от кипърската комисия по ценни книжа и фондови борси в Република Кипър с лиценз №
331/17. За повече информация, моля, обадете се на телефон +357 25 313540 или посетете сайта <url>.
https://fbs.eu/en...

Безпокойство
ГОУ ВР еД АБОуТ ТЗа ПУРСНАСД в нрОД наюст тчит е Нет сАзМНЛД анд Маг БД ДIFEаз съмсул то
идратата.

Че това за продукта?
Тип
Вие ще търгувате с договор за разлика ("ДЗР"), базов инструмент, който има криптовалюты. Найчесто криптовалютами са Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Ripple.

Цели
Криптовалюты-това е шифровано дигитално представяне на ценности, което функционира като
средство за размяна, единица на сметка и/или хранилище за ценности, без да има статут на законно
платежно средство в нито една юрисдикция, търгувани на нерегулирани децентрализирано цифрови
борси. Инвеститор избира търговия CFD на криптовалюты по много причини, независимо дали това
е хеджиране на физически криптохолдингов си портфейл, получаване на достъп до криптовалютам
като хеджиране на инфлацията, диверсификация на съществуващото портфолио от класически
класове активи или дори просто спекулация от разликата на цените за генериране на приходи.

Предполагаем Търговец На Дребно Инвеститор
CFD върху криптовалюты са получени от съответната базова двойка криптовалют (например, за
БТК/USD), която включва в себе си едновременно покупка/продажба на един ДЗР
върхукриптовалюту и покупко-продажба на of фиатной валута. Валута, която се използва като
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ориентир, се нарича валута кавички (USD), а валутата, която се котира спрямо, се нарича базова
валута (БТК). Цена на договора CFD върху криптовалюты се определя от цената на найкриптовалюты. От инвеститора, има избор да се купи (открие дълга позиция) с CFD, ако
инвеститорът смята, че базовата валута (например, биткоин) ще се повиши спрямо публикуваната
валута, с намерението по-късно да ги продаде на (затваряне на позицията) на по-висока цена. Ако
инвеститорът смята, че цената на публикуваната валута (например , на долара на САЩ) ще се
повиши спрямо базовата валута, той може да продаде (открие къса позиция) на CFD, надявайки се
впоследствие да ги откупи обратно (затваряне на позицията) на по-ниска цена, отколкото било
уговорено по-рано. CFD се търгуват на марджин. Това означава, че можете да използвате вашите
инвестиции, откриване на по-големи позиции от средства, които трябва да поставите като граница
на софтуер. Граница-това е сумата, зарезервированная на вашата сметка за покриване на
потенциални загуби от отворени позиции на CFD. Възможно е, че загубата може да надвишава
исканата граница. Маржин изисквания могат да бъдат променяни по всяко време в съответствие с
пазарните условия. Трябва да се отбележи, че основен инструмент, никога всъщност не принадлежи
на вас, а печалбата или загубата се определя от разликата между покупната и продажната цена на
CFD минус всички на съответните разходи (подробно е описано по-долу).
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Съставният показател на риска: 7.действителният риск може да варира значително, ако
обналичиваете пари в началото на деня и можете да получите обратно по-малко. Криптовалюты
имат много висок риск.
Съставният показател на риска-това е ръководство за нивото на риска на този продукт в сравнение
с други продукти. Това показва колко е вероятно, че продуктът ще загуби пари поради движение на
пазарите, или поради факта, че ние не сме в състояние да ви плати.
Ние сме класирани на този продукт, като 7 от 7, което е най-висок клас на риск. Това е оценка на
потенциалните загуби от изпълнението на криптовалюты на много високо ниво. Това е оценка на
потенциалните загуби от резултатите, които могат да доведат до големи печалби или загуби.
Бъдете внимателни към валутния риск. Можете да получават плащания в друга валута, в зависимост
от продукта, така че крайният доход, който получавате, зависи от обменния курс между двете
валути. Този риск не се отчита в показател, показан по-горе. CFD върху криптовалюты нямат срок
на годност/за възстановяване, и следователно вие сами можете да отваряте и затваряте позицията
си.

Изпълнение На Скриптове
Има редица видове търговски рискове, включително ливъридж риск, който трябва да знаете,
преди да започнете да търгувате. Информация за фактори, които оказват влияние върху
изпълнението на този продукт, подробно описан по-долу , включително, но не само:
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Ливъридж риск от
риск на неограничените загуба на
на маржин риск
конфликт на интереси
пазарен

нерегламентирани пазарен риск
пазарен риск в нарушение
валутен риск от
на интернет-платформа за търговия
и ИТ риск
риск е риск от контрагента

По-конкретни примери за търговия този конкретен продукт можете да намерите тук.
Този ключов информационен документ не е специфична за определен продукт. Това се отнася за
CFD върху всяка криптовалюту, която ние предлагаме в нашата платформа. Въпреки това, всеки
CFD, който сключвате с нас, е специфичен за вас и вашия избор. Вие ще бъдете отговорни за избор
на основна криптовалюты; когато отворите и затворите своята позиция; размер на позицията (и,
следователно, изисква марж, с оглед на ограниченията марж за крипто CFD за клиенти на дребно);
и дали да се използват всички инструменти за управление на риска, които ние предлагаме, като stoploss поръчки. В таблицата по-долу са показани парите, които потенциално могат да спечелят или
загубят при различните сценарии. Всеки от сценариите работа се основава на сметка само с една
отворена позиция.

Какво ще се случи, ако компанията не успее да
изплати?
В случай, че дружеството в несъстоятелност и не е в състояние да изплати със своите
инвеститори, търговци на клиентите могат да имате право на обезщетение до 20 000 евро за
възстановяване на разходите фонд за инвеститори, създадени от кипърската комисия по ценни
книжа и фондови борси.
За повече информация, моля, запознайте се с нашата политика на фонда за инвеститори
https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf

Какви са същите разходи ?
Компанията начислява спред, когато един инвеститор търгува на CFD. Спред - разликата между
цената на продажба ("Купува") и покупната цена ("Ask") CFD, която се умножава по размера на
сделката. Спред на базовия актив на всеки, описани подробно на сайта на компанията, като кликнете
тук. Но всеки инвеститор може да има различни спредове на всички или на някои от основните
активи, въз основа на историята на инвеститор, цялост, дейности или на определени промоции. В
таблицата по-долу е показана илюстрация на вида на разходите, заедно с тяхната стойност:

Еднократни
разходи

спред

-разликата между покупната цена и продажната цена,

Конверти
ране на
валути

на разходите за конвертиране на печалба или
загуба от сделки във валутата на вашата сметка за
търговия
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повтарящи се
разходи

на
комисията
за суап

-това е цената на финансиране в случай, че клиентът реши
да се връщам на позиция, по-ранна дата или да се
преобърне позицията на по - късна дата от датата на
падежа. В зависимост от това дали позицията е дълга или
къса, както и преобладаващите лихвени проценти на
двете валути от валутната двойка, за своя сметка, могат да
бъдат депозирани или приспадната комисионна за суап.

За целите на този пример, ние ще приемем търговията една партида BTCUSD (един лот съдържа
една-единствена единица биткоина) с 40 USDниско разпространение 40 USD. 1 X 1 x $ 40 = $4.
Сумата в размер на $40 ще се отрази като плаващ Loss , при отваряне на сделката се равнява на
сумата от базовата валута. В допълнение към по-горе, дружеството събира такса за финансиране
на овърнайт (ОФВ) за сделки, които са отворени в края на следобедната борсова сесия. Тази сума
може да бъде зачтена или дебетована, изчислен въз основа на съответните лихвени проценти за
валути, в които се търгува базовия инструмент. Такса за суап на разположение на живо чрез
платформата mt4 и мт5, на сайта FBS TRADER и на Company’s уеб-сайта на компанията. Ако
цитат валута на CFD се различава от валутата на сметката, тя ще конвертирована във валутата на
сметката по преобладаващите валутни курсове.
Ако вид суап са инструмент points, а след това се използва посочената по-долу формула:
Swap Charge = Volume * Points * Contract size * (брой дни на задържане на позиции).
Ако суап инструмент са пари, това е USD, а след това се използва посочената по-долу формула:
Такса за суап = обем * пари * (брой дни на задържане на позицията-и).
Горе винаги се превръща в базовата валута на сметката. Разходите варират в зависимост от
основните инвестиционни възможности, които сте избрали. Конкретна информация може да
намерите тук https://www.fbs.eu
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