КЛЮЧОВ ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
Промени
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
Суапове , предлагани от компанията 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 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
Суап може да бъде едновременно и обмена на еднакви суми на една валута срещу друга валута, обмяна на
фиксирана лихва, срещу плаващ лихвен процент в рамките на определен период от време или дори за обмен
на годишната доходност по предварително определен индекс срещу плаващ лихвен процент, на базата на
условна основната сума. Валутни суапове са с Tradestone на двустранна основа.

Цели
Целта на валутния суап , например, се състои в размяна на парични потоци в двете валути в рамките на две
предварително определени дни по две предварително дефинирани валутни курсове. Това включва
едновременна покупка и продажба на двете валути и обратна покупка и продажба на по-късна дата стойност.
Цена за валутен суап се основава на място цената на базовата валутна двойка и съответните форуърдни
точки, които произтичат от относителната лихвените проценти, приложими към две участвали валути. Това
може да се използва за хеджиране от обезценяването на валутата или дори спекулации, като на промяната
на цените на валута, така и на разликата в лихвените проценти на съответните валути.
Целта на лихвен суап , например, се състои в размяна на лихвени плащания, един предварително определен,
известен в сравнение с другите, който е плаващ и се определя в бъдеще в рамките на определен период от
време, и двете се основават на условна сума, която може да бъде изплатена на физически напълно или само
нето, в зависимост от преговори между страните. Това се използва за спекулации или за хеджиране от
промяна на лихвените проценти.

Предполагаем Търговец На Дребно Инвеститор
Валутни суапове са предназначени за инвеститори, които трябва да хеджира валутния риск или които трябва
да се финансират несъответствие на валутните парични потоци. Очакваните инвеститори трябва да
притежават съответния търговски опит или съответния опит и трябва да бъдат в състояние да разберат
основните характеристики на продукта, като маржин изисквания, маржин кол, изрязване и кредитен риск от
контрагента, поради неговата otc природата.
Валутни суапове не са препоръчания период на задържане, и инвеститорите сами избират подходящ период
на задържане в съответствие с неговата индивидуална търговска стратегия и цели.
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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 загубят
пари заради движението на пазарите, или защото ние не можем 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 по-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.
В някои случаи може да се наложи да произвежда допълнителни плащания, за да
компенсира загубите. 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.

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 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

За по-конкретни примери за търговията в този конкретен продукт можете да намерите тук.

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
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Какви са същите разходи?
Фирма събира такса за spread, когато един инвеститор търгува суап. Спред - разликата между цената
на продажба ("Купува") и покупка ("Ask") суап. 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 илюстрира видове разходи и тяхното значение:
Какви са разходите?
В таблицата по-долу са показани различните видове категории разходи

еднократни
разходи

повтарящи се
разходи

спредът

е разликата между цена купува и цена продава

форуърд
ни точки

е разликата между спот и форуърдни курс. Това може да има
такса или печалби.

Конвертир
ане на
валути
на
комисията за
суап

на разходите за конвертиране на печалба или загуба от
сделки във валутата на вашата сметка за търговия
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 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 това е до преценка на инвеститорите за решаване
на съответния период на задържане 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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