Tradestone Ltd
КЛЮЧОВ ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
Възможности
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. Тази информация е необходима по закон,
за да ви помогне да се разбере характера, рисковете, разходите, потенциалните ползи и загуби от
този продукт и да ви помогне да го сравни с други продукти.

Продукт
Опции се предлагат компания Tradestone Limited (по-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 номер на лиценз 331/17.
Допълнителна информация можете да получите на телефон +357 25 313540 или по линка
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 prodза
продукта?
Опция-това е договор, който предава на собственика му, на притежателя право, но не и задължение,
да купи или продаде базовия актив или инструмент на определена цена на изпълнение, преди или
на тази дата, в зависимост от формата на опцията.

Тип
Тип: опции-деривативни договори, които дават на купувачите правото, но не и задължение, купи
(кол-опция) или продажба (пут-опция) на основата на фючърси върху обявената цена на изпълнение
на опцията при изпълнение на опцията. Продавачите на опции поемат задължението да се продават
(кол опция) или купят (пут-опция) на базовия актив по обявената цена на изпълнение на опцията
при неговото изпълнение. Има два типа опции: Европейска, който може да се реализира само при
настъпването на падежа, и на американския, който може да се прилага през целия период на
валидност на опцията. Опции In-the-money автоматично се изпълняват само от клирингового
участник(ци) не получи обратното инструкции от името на клиент(и). За купувача на опцията кол
или продавача на опцията изпълнение на пут опцията води до дълга позиция в базовия кредит,
съответния месец на договора опция и цена на изпълнение.

Цели
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При влизанеs в позиция на опцията s купувач на пут опция или покана ще бъде подложен на
първоначалните инвестиции, известен като премия за опцията, платима на продавача. Продавачът
на опцията пут или кол ще бъдат подложени на марж на изискванията, т.е. сума на парите, които
трябва да се внесат при отваряне на опционни позиции. Сумата марж, 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. В деня на изтичане на срока на опцията, ако
опцията бъде доставена, всяка от страните ще спечелят или ще загубят определена сума в
зависимост от колебанията в цената на базовия актив.

Предполагаем Търговец На Дребно Инвеститор
Опции обикновено са предназначени за опитни инвеститори с обширни познания и/или предишен
опит на работа с деривати. Опции-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 опционную 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 показва, че кол опция се приспада преди
изтичането му. Действителният риск може да варира значително, ако обналичите пари в началото
на деня, и можете да получите обратно по-малко. Някои опции и стратегии опции имат ограничен
риск, но някои могат да бъдат высокорискованными.
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 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. Това поставя
потенциалните загуби от бъдещи резултати от дейността на много високо ниво. Промяна asset в
цената на базовия актив може да доведе до значителна печалба или загуба.
Бъдете в течение на валутен риск. Можете да получават плащания в друга валута, в зависимост от
продукта, така че окончателния 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 да компенсира
загубите. Общата загуба, която може да понесе, могат значително надхвърля вложената сума.
Този продукт не включва никаква защита от бъдещи пазарни показатели, така че можете да загубите
част или всичките си инвестиции.
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Продуктът се търгува за търговия на фючърсния пазар, и за маркет-мейкърите не му предлагат
никаква фиксирана на ликвидност. Така че ликвидността зависи само от наличието на купувачи и
продавачи на пазара. Редовна търговска дейност, отбеляза в един момент, не гарантира регулярна
търговия във всеки друг момент от време.
Ако е посредник, с който сте изправени, няма да може да ви изплати това, което дължи, 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:
Риск кредитен
риск на неограничените загуба
пределно риск
конфликт на интереси
пазарен

рамото нерегламентирани пазарен
риск
на риска от нарушаване на пазара на
валутен риск от
онлайн платформа за търговия и ИТ
риск
риск е риск от контрагента

Сценарий на ефективността на тези графики илюстрират как могат да работят на вашите
инвестиции. Можете да ги сравните с графици за изплащане на други деривати. Всеки от
представените графики дава поредица от възможни резултати, а не е точен показател за това, че
можете да получите обратно. Това, което получавате, ще варира в зависимост от това, как работи
базов компонент. За всяка стойност на базовия актив графики показват, каква ще бъде печалбата
или загубата на продукта към момента на изтичането на срока му на действие. Хоризонталната ос
показва различни възможни цени базова цена на датата на изтичане на срока на действие, а
вертикалната ос-печалба или загуба.
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Закупуването (или, в зависимост от обстоятелствата, продажби) кол-опция, кол показва, че вие
смятате, че базовата цена ще расте (намалява). За Покупка (продажба) пут опция показва, че вие
смятате, че базовата цена ще падне (или, в зависимост от обстоятелствата, ще се увеличи).
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
Разходите варират в зависимост от основните варианти за инвестиции, които сте избрали. Конкретна
информация може да намерите тук https://www.fbs.eu

Какви са същите разходи?
Компанията начислява разпространение и комисия, когато един инвеститор търгува с опции. Спредразликата между цената на продажба ("Купува") и покупната цена ("Ask") на опцията, умножена по
размера на сделката. Спред на базовия актив на всеки, описани подробно на сайта на компанията,
като кликнете тук. В таблицата по-долу илюстрира видове разходи и тяхното значение:
Какви са разходите?
В таблицата по-долу са показани различните видове категории разходи
еднократни
разходи

спредът

е разликата между цена на покупка и продажба на

комисията

е фиксирана такса, събирана за договор.
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Конвертиране
на валути

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

повтарящи се на комисията за това е цената на финансиране в случай, че клиентът реши да се
суап
връщам на позиция, по-ранна дата или да се преобърне
разходи
позицията на по - късна дата от датата на падежа. В зависимост
от това дали позицията е дълга или къса, както и от
преобладаващите лихвени проценти на двете валути от
валутната двойка, за своя сметка, могат да бъдат депозирани
или приспадната комисионна за суап.
Колко дълго трябва да го запази и мога ли да се вземат пари по-рано?
Суапове не са препоръчания период на задържане, и инвеститорите сами решават какъв период да се
запази в съответствие с индивидуалните си търговска стратегия и цели.
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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