Tradestone Ltd
КЛЮЧОВ ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
Переводное Софтуер
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
На базата На промените, въведени на пазара в директива 2014/65/EU за финансови инструменти
(MiFID II) и Европейската Позиция (ЕС) № 1286_2014 за PRIIPs всяка инвестиционна компания,
действаща като производител или дистрибутор, е длъжен да предложи на клиентите на дребно
ключов информационен документ ("KID"), така че те могат да вземат информирано решение по
отношение на предложените им финансов продукт.
На първо място, това е отговорност на производителя финансови продукти, за да се установи и
да се достави на детето към дистрибутора. Ако по някаква причина производител финансов
продукт не предоставя необходимата информация и ключов информационен документ "бебе",
дистрибутор носи отговорност, доколкото е възможно, за да информира всички клиенти на
дребно относно характеристиките, отнасящи се до всеки инвестиционния продукт.
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.

Какво представлява
този продукт?
Тип
Переводными ценни книжа са тези класове инвестиции, които могат да бъдат обект на продажби на
пазара на собствения капитал, като акции в дружества и други инвестиции, еквивалентни на акции
на дружества, възможност или други организации или инвестиции в добив на капитал и лихва,
известни като облигации.
Переводные ценни книжа включват в себе си::
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акции в дружества (включване или не включване, допуснати до търговия, или по друг
начин), сравними акции участие в сдружения и други организации с еквивалентни ценни
книжа;
облигации и други форми на секьюритизированного дълг;
депозитарни разписки по отношение на горепосочените инструменти;
ценни книжа, които дават право за придобиване или продажба на переводные ценни книжа
(например, варранты, опции, фючърси и конвертируеми облигации); и
секьюритизированные парични деривати, включително някои фючърси, опции, суапове и
други договори за разлика, свързана с переводным ценни книжа, валути, лихвени проценти
или доходност, суровини стоки или други индекси или мерки.

Цели
Переводные ценни книжа обикновено се използват за съхранение на дългосрочни инвестиционни
портфейли. Като се има предвид широк набор от налични ценни книжа, инвеститорите понякога
предпочитат да генерира повишаване на цената на капитала, в това време, като например
получаване на приходи или просто запазване на капитала от инфлацията в друго време. При
сегашната лекота прехвърляне на правото на собственост по електронен път, на притежателите
на ценни книжа могат бързо и ефективно предаване на дялове на своите ценни книжа (като
например облигации, акции, депозитарни разписки) почти веднага, като по този начин може да
се избегне всякакъв кредитен риск на контрагента.

Предполагаем Търговец На Дребно Инвеститор
Переводные ценни книжа обикновено са предназначени за опитни инвеститори с обширни
познания и / или опитна работа в деривативни финансови продукти. Инвеститорите могат да имат
различни инвестиционни стратегии и нужди, включително, но не само спекулация , повишаване на
стойността на капитала или хеджированием инфлацията, и трябва да вземат своите инвестиционни
хоризонти по подходящ начин.
Переводные ценни книжа са подходящи за клиенти на дребно, когато са изпълнени следните
критерии:






Физически лица с големи обеми на първоначалния капитал
Изисква основно ниво на знания и опит
Способността и готовността да понесе загуби
Подходящ за консервативни клиенти и балансирани търговци с някои инвестиционен опит
Търговци на клиенти, които:
 търсите защита на собствения капитал, или малка възвръщаемост на инвестираната
сума
 напълно са склонни към риск/нямат или са с ниска толерантност към риск
 нужда от гарантиран доход или напълно предсказуем профил на доходността.

Като дистрибутор на продукти, ние ще разпространение на тези продукти, в съответствие с
сообщенным целеви пазар и стратегия на дистрибуция.
Профили на клиентите, които не могат да бъдат приети:
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На жалбоподателя не навърши 18 години
Заявителят е маркиран вътрешни проверки (пример: проблем под)
Кандидатът в момента преживява несъстоятелност
Заявител, който е посочил, че той е безработен/студент и получава държавна подкрепа

Индикатор За Риска
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Връзки
1

2

ПО-НИСЪК РИСК
ОТ

3

4

5

6

7

ПО-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 загубят пари заради
движението на пазарите, или защото брокер не е в състояние да плати. Ние сме класирани на тези
акции, както и 3, както и облигации, като 2 от 7, като 7 е най-високата степен на риск. Това
позволява да се оценят потенциалните загуби от бъдещи резултати от дейността на средно или
ниско ниво. Инвеститорите трябва да са наясно с валутния риск. Можете да получават плащания в
друга валута, 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. Търговски рискове се увеличават
с помощта на ливъридж по – общата загуба, която може да понесе, може значително да надвишава
сумата на инвестицията.

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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Риск кредитен

рамото нерегламентирани пазарен
риск
риск на неограничените загуба
на риска от нарушаване на пазара на
пределно риск
валутен риск от
конфликт на интереси
онлайн платформа за търговия и ИТ
риск
пазарен
риск е риск от контрагента
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 spread и на комисията, когато един инвеститор търгува переводными
ценникнижа . Спред - разликата между цената на продажба ("Купува") и покупната цена ("Ask") на
базовияактив . Спред на базовия актив на всеки представен 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

Периодични
разходи/
приходи

спредът

е разликата между цена на покупка и продажба на

комисията

е таксуват като отделна цена за всяка транзакция

такса за
съхранение's

това се заплаща, ако собственикът на прехвърляеми
ценни книжа желае да Tradestone е действал като
фидуциария и държи ценна книга като кандидат на
собственика.
лихви, получени под формата на купони за bold, съхранявани в
портфейла, или дивиденти могат да се изплащат на
акционерите на акции на акции, които отиват ex-dividend.

приходи от
лихви;
дивиденти,

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.
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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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