Tradestone Ltd
КЛЮЧОВ ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
CFD и Forex-инструмент
Целта
Тче дОСумднт прОВАздез ГОу (наричан по-долу "клиент") шазтн и кдм аз информаСтон аботеТ таазнВДСтмднт
прОДуСТ. Азт е нот маРКДТАзнг мат едразил. Тче информаСтон е в ртамубихРДГ Бг лаш тО ЧДЛН е ГОу дрстанд
тчд нУи Юрд, разсСС, С СОсти, н еот днтазИЛ ГАазна анГ ЛОССТаЗ Оф тче прОДуКТ инд ТО ЧДЛН е ГОу компАРE
В iт шазтн отсекДР, прОДуста.

Продукт
CFD се предлагат компания Tradestone Limited (нататък "компанията", "ние" или "нас"), регистрирана
в Република Кипър. 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 последвайте линка https://fbs.eu/en -да.

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
Този инвестиционен продукт е договор за разлика (по-долу ""ДЗР") на инструмента Валутните. CFDotc (по-нататък "борсата" на финансов инструмент, с ливъридж, цената на която се определя въз основа
на стойността на базовия актив. Инвеститорът получава печалби или загуба на CFD, базирани на
избраната посока (покупка или продажба), и посоката на стойността на базовия актив. CFD се
изчисляват само пари в брой, инвеститор и няма права върху действителната базовия актив. Тази книга
съдържа ключова информация за CFD, където основната инвестиция, която сте избрали, е получен
валутен инструмент, например EUR/USD или GBP/USD.

Цели
Цел на търговия на CFD е спекулация на движение на цената в базовия кредит. Например, ако вие
смятате, че цената инструмент на валутната двойка ще порасна, ще си купя няколко CFD (това също е
известно като "дълга позиция") с намерението по-късно да ги продаде, когато те ще имат по-висока
стойност. Разликата между цената, на която купувате и цената, на която сте впоследствие продава,
равна на печалбата след приспадане на всички подходящи разходи (подробно е описано по -долу) или
обратното, ако си мислиш, че тя ще намалее, ще го продадете редица CFD (това също е известно като
"къса продажба") по определена цена, очаквайки, че по-късно выкупите ги върне на по-ниска цена,
отколкото по-рано се договориха да ги продава, в резултат на което ние ще ви разликата минус всички
на съответните разходи.

Бъдещият Инвеститор
CFD са предназначени за инвеститори, които искат да правят насочени сделка и да се използват
предимствата на краткосрочните движения на цените на курсовете на валутите, а също така имат
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възможност да издържат на риска от загуба на цялата сума на инвестициите в рамките на кратък период
от време. Тези инвеститори, които имат познания и опит за работа с продукти с кредитни рамо и имат
пълна представа за това, как се определят цените на CFD, както и на основните понятия на марж и
задлъжнялост.

Индикатор За Риска
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По-Нисък Риск

Най-Висок Риск

Съставният показател на риска е основа за определяне на нивото на риска на този продукт в
сравнение с други продукти. Това показва колко е вероятно, че продуктът ще загуби пари поради
колебания на пазарите, или поради това, че не можем да ви платим. Ние сме класирани на този
продукт, като 7 от 7, което е най-висок клас на риск. По този начин потенциалните загуби от бъдещи
експлоатационни характеристики на продукта се оценява на много високо ниво.
Този показател на риска показва, че държите продукт до 24 часа. Възможно е да не можете лесно да
затворите даден продукт или ще трябва да го затворите, на цена, която значително ще се отрази на
възвръщаемостта на вашите инвестиции. В CFD може да повлияе приплъзване или на невъзможност за
затваряне на продукта на желаната цена от липсата на такава цена на пазара. CFD са внебиржевыми
продукти и не могат да бъдат продадени на нито една борса, кръстоска платформа за търговия (понататък -МТС) или друга търговска площадка. Липсва защита на капитала от сценарии за изпълнение
на пазарен риск, кредитен риск или на риск на ликвидността (при условие, че липсата на ефекти
финансиране овърнайт):

Изпълнение На Скриптове
Има редица видове търговски рискове, включително риска от ливъридж, което трябва да знаете преди
да започнете да търгувате. Информация за фактори които оказват влияние върху изпълнението на
този продукт е подробно описана по-долу , включително но не само:
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:
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Какво ще се случи, ако компанията не успее да
изплати?
В случай, че компанията ще стане неплатежеспособной и няма да може да изплати парите на своите
инвеститори, търговци на клиентите могат да имат право на обезщетение в размер на 20 000 евро от
фонда на инвеститорите, изработени от кипърската комисия по ценни книжа и фондови борси.
За повече информация, моля запознайте се с нашата политика на фонда на инвеститорите
https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf

А колко струва?
Компанията начислява спред, когато един инвеститор търгува CFD. Спред-разликата между цената
на продажба ("Купува") и покупната цена ("Ask") CFD, умножени 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 основни активи в зависимост от
неговата история, обема на дейността или на определени промоции.
В таблицата по-долу илюстрира видове разходи и тяхното значение:
разпространение на
разходите

разликата между покупната цена и продажната цена се нарича
ниско разпространение. Тази стойност се прилага всеки път,
когато отворите и затворите сделката.

Конвертиране на
валута

парични средства, реализирани печалби и загуби, корекции,
комисиони и такси, изразени във валута, различна от основната
валута на сметката, ще бъдат прехвърлени в базовата валута на
сметката, както и такса за обмяна на валута, ще се таксува на
сметката ви.

дневна цена за
задържане / суап /
разсрочване на

комисията се заплаща от сметката си за всяка нощ, че вашата
позиция се задържа. Това означава, че колкото по-дълго се заемат
длъжност, толкова повече тя струва. В сряда суап се таксуват 3
пъти. Суапове може да се видят на платформата и на сайта на
компанията.

Един
разходи

Текущи
разходи

За целите на този пример ние да приемем на сделката в размер на 10 000 евро в EUR/USD с ниско
разпространение 1,5 пункта. Позиция EUR/USD-4-аз десетична цифра (0.00015). €10,000 x 0.00015 =
$1.5
Сумата в размер на 1,5 долар ще се отрази в плаващ P/L, при отваряне на сделката се равнява на
сумата в базовата валута.
В допълнение към по-горе, дружеството събира такса за финансиране на овърнайт (ОФВ) за сделки,
които са оставени отворени в края на следобедната борсова сесия. Тази сума може да бъде зачтена
или дебетована, изчислен на базата на съответните лихвени проценти за валути, в които се търгува
базовия инструмент. Такса за суап на разположение на живо чрез платформата mt4 и на уеб-сайта.
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Ако цитат валута на CFD се различава от валутата на сметката, тя ще конвертирована във валутата
на сметката по преобладаващите валутни курсове.
Ако вид инструмент за суап-точки, след това се използва посочената по-долу формула:
Такса за суап = обем * елементи * размер на договора * (брой дни на задържане на позиции)
Ако вид суап инструмент-парите, това е долар на САЩ, а след това се използва посочената по-долу
формула:
Такса за суап = обем * пари * (брой дни на задържане на позиции)
Споменатите по-горе сума винаги се превръща в базовата валута на сметката.
Разходите варират в зависимост от избраните от вас на основните инвестиционни възможности.
Конкретна информация може да намерите тук https://www.fbs.eu
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