Tradestone Ltd
КЛЮЧОВ ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
Фючърси
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
Futures contract-това е стандартизиран юридическо споразумение за покупка или продажба на нещо
по предварително определена цена в определен момент в бъдеще между страните, не са познати
един на друг. 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
Фючърсни договори—това е законно споразумение за покупка или продажба на нещо по
предварително определена цена в определен момент в бъдещето, между страните, не са познати
един на друг. Тъй като фючърсен договор е функция на базовия актив, той е получен продукт.
Фючърсите са стандартизирани и всички фючърсни продукти се разменят-търгуват за разлика от
извънборсови форуърдни договори.

Цели
Фючърсен договор е споразумение за покупка или продажба на базовия актив, в определено време
в бъдещето по договорената цена. Конкретни договори, включени в този документ, са паричните
средства, рассчитанными в чуждестранна валута изчисляване на датата на окончателното плащане.
При отваряне на фючърсните позиция първоначална вноска между купувача и продавача не се
извършва. Всяка от страните ще получи или ще загуби определена сума в зависимост от колебанията
в цената на базовия актив.
Купувачът получава печалба, ако цената се увеличи след изтичането на срока на действие, а
продавачът получава печалба, ако цената е намаляла. Фючърсните договори се предлагат за
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търговия/клиринг на границата, която представлява сума пари, която трябва да се внесат при
отваряне на фючърсните позиция. Размер на маржин, запазва на депозит, трябва да се поддържа на
минимално ниво, инсталирана на вашата партийна фирма-член, и тази сума се актуализира при
наличието на загуба от позицията.

Предполагаем Търговец На Дребно Инвеститор
С фючърси, обикновено са предназначени за опитни инвеститори с обширни познания и/или опит с
деривати. Фючърси-това са инструменти с ливъридж, и тъй като за търговия, се изисква само един
процент от стойността на договора, може да загуби повече, отколкото сумата на пари, внесени в
фьючерсную позиция. Инвеститорите в този договор, могат да имат различни инвестиционни
стратегии и нужди, включително, но не само, е изключено спекулации, арбитраж или за хеджиране,
и трябва съответно да адаптират своите инвестиционни хоризонти.

Индикатор За Риска
1
По-Нисък Риск

2

3

4

5

6

7
Най-Висок Риск

Съставният показател на риска: 7 показател на риска предполага, че в бъдеще се пази до изтичането
му. Действителният риск може да варира значително, ако наживаетесь в началото на деня, и можете
да получите по-малко. Някои фючърси и фючърсни стратегии имат ограничен риск, но някои могат
да бъдат с висока степен на риск. Събития, като например ранното затваряне на позиция, могат
значително да повлияят върху стойността на бъдещето.
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 бъдещата дейност на много високо ниво. Това може да доведе до поголеми 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.
В някои случаи може да се наложи да произвежда допълнителни плащания за плащане на щети.
Общият размер на щетите, които евентуално сте понесли, може значително надвишават
инвестираната сума.
Този продукт не включва никаква защита от бъдещи пазарни показатели, така че можете да загубите
част или всичките си инвестиции.
Продукт е определен за търговия на фючърсния пазар, и не е задължение на ликвидността,
предлагани от маркет-мейкърите. Така че ликвидността зависи само от наличието на купувачи и
2|Page

Tradestone Ltd
продавачи на пазара. Редовна търговска дейност, отбеляза в един момент, не гарантира редовна
търговия във всеки друг момент от време.
Ако посредникът, с които се сблъсквате, не може да ви плати това, което ви дължат, можете да
загубите всичките си инвестиции.

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:
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

Закупуването (или, в зависимост от обстоятелствата, продажба) на този продукт показва, че вие
смятате, че базовата цена ще се увеличи (или, в зависимост от обстоятелствата, намалява).
По-конкретни примери за търговия този конкретен продукт можете да намерите тук.

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 с фючърси. Спред - разликата
между цената на продажба ("Купува") и покупната цена ("Продава") за бъдещето, която се
умножава по размера на сделката. Спред на базовия актив на всеки, описани подробно на сайта
на компанията, като кликнете тук. В таблицата по-долу е показана илюстрация на вида на
разходите, заедно с тяхната стойност:
Какви са разходите?
В таблицата по-долу са показани различните видове категории разходи
еднократни

спредът

е разликата между цена на покупка и продажба на
3|Page

Tradestone Ltd
разходи

текущите
разходи

комисията

това обвинение се прилага във всяка транзакция

преобразуван
ия на валута,

цената на конвертиране печалба или загуба от
сделката във валутата на вашата сметка за търговия

суап такси

, като правило, не присъства при търговията с фючърси,
но компанията може да начислява малък процент, за да
покрие маржин при търговия с фючърси

Колко време трябва да го държа и мога ли да се вземат пари по-рано?
Суапове не са препоръчания период на задържане, и избора на подходящ период на задържане в
съответствие с техните индивидуални търговска стратегия и цели остава по преценка на
инвеститорите.
Как мога да се оплаквам?
Клиентите, които искат да подадат жалба, могат да го направят, чрез изпращане на формуляр за
оплакване на следния адрес на електронна поща: complaints@fbs.eu
пълна процедура по подаване на жалби и форма на жалбата може да се намери на уеб сайта на
компанията.
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