Tradestone Ltd
KLÍČOVÝCH INFORMACÍ
Cfd na Kryptoměny
Účel
Tento dokument je poskytován ve vztahu k EU se strukturovaných Retailových a Pojišťovacích
Investičních Produktů na bázi Nařízení. Dokument obsahuje klíčové informace o tomto investičním
produktu. Nejedná se o propagační materiál. Zákon, abyste lépe porozuměli podstatě, rizikům, nákladům,
možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a pomůže porovnat to s jinými produkty vyžadují
informace.

Produkt
Cfd na Kryptoměna jsou přes pult produkty, s nimiž se obchoduje mezi protistrany k nákupu či prodeji
CFD s konkrétní kryptoměna jako podkladová na známou cenu v očekávání uzavření obchodu s rozdílem
v zisku. Společnost je autorizována a regulována Cyprus Securities and Exchange Commission v Kyperské
Republice, s licenční číslo 331/17. Pro další informace, prosím, volejte na +357 25 313540, nebo jít do
https://fbs.eu/en.

Upozornění
You ore about to purchase s product that je net yimple and mvy be difficult tó understand.

Co je to za produkt?
Typ
Ty jsou o obchodu v Contract for Difference ("CFD"), s základní nástroj Cryptocurrencies. Nejčastější
cryptocurrencies jsou Bitcoin, Étereum, Litecoin a Zvlnění.

Cíle
Kryptoměny jsou šifrované digitální reprezentace hodnoty, které fungují jako prostředek směny, zúčtovací
jednotka a uchovatel hodnoty, nemají status zákonného platidla v jakékoli jurisdikci a jsou obchodovány
na neregulovaných decentralizované digitální výměny. Investor zvolit obchodovat s Cfd kontrakty na
Kryptoměny z mnoha důvodů, ať už je to zajištění jejich peněženky fyzické crypto hospodářství, získává
expozice Cryptocurrencies jako pojistku proti inflaci, diverzifikaci stávajícího portfolia klasických tříd
aktiv, nebo dokonce jednoduše pro spekulace na cenové rozdíly, jak generovat příjmy.

Určena Maloobchodní Investor
Cfd na Kryptoměny jsou odvozeny od příslušných podkladových kryptoměna pár (např. BTC/USD), které
se týkají současném nákupu/prodeji jedné CFD kryptoměny a nákup/prodej ve fiat měně. Měna, která se
používá jako referenční, se nazývá citace měna (USD) a měnu, ve které je citován v souvislosti se nazývá
základní měna (BTC). Cena CFD kontraktu na Cryptocurrencies odvozuje z ceny Kryptoměna. Investor
má na výběr koupit (go long) CFD , pokud se investor domnívá, že základní měna (např. Bitcoin) zvýší ve
vztahu k quote měně, se záměrem později je prodat (zavřít pozici) na vyšší hodnotu. Pokud se investor
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domnívá, že cena quote měně (např. v USD), bude stoupat ve vztahu k základní měně, by mohl prodat (go
short) CFD, očekával, že později koupit zpět (zavřít pozici) za nižší cenu, než se původně dohodla na
prodeji. Cfd se obchodují na marži. To znamená, že jste schopni využít své investice do otevření větší
pozice, než prostředky, které jste na místě jako dozajištění. Marže je částka vyhrazená na váš obchodní účet
na krytí případné ztráty z otevřené CFD pozice. Je možné, že ztráty mohou překročit požadované marže.
Požadavky na marži mohou být kdykoliv změněny, aby odrážely tržní podmínky. Je třeba poznamenat, že
podkladový nástroj je vlastně nikdy ve vlastnictví vás a zisku nebo ztráty je dána rozdílem mezi nákupní a
prodejní cenou CFD, po odečtení všech příslušných nákladů (podrobně níže).

Indikátor Rizika
1

2

3

Nízké Riziko

4

5

6

7
Vysoké Riziko

Souhrnný Ukazatel Rizika: 7. T, že skutečné riziko může výrazně lišit, pokud jste v hotovosti v rané fázi, a
můžete získat zpět méně. Kryptoměny mají velmi vysoké riziko.
Souhrnným ukazatelem rizik je průvodce pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty.
To ukazuje, jaká je pravděpodobnost, že výrobek bude přijít o peníze, protože pohyby na trzích, nebo proto,
že nejsme schopni zaplatit.
Jsme zařadili tento produkt jako 7 ze 7, což je nejvyšší riziko. třídy. Tato míra potenciální ztráty z
kryptoměna výkon na velmi vysoké úrovni. Tato míra potenciální ztráty z výkonu může mít za následek
velké zisky nebo ztráty.
Být si vědom měnové riziko. Můžete přijímat platby v jiné měně v závislosti na produktu, takže konečný
výnos dostanete, závisí na směnný kurz mezi dvěma měnami. Toto riziko není považován za ukazatel je
uvedeno výše. Cfd na kryptoměny nemají expirace/splatnosti, a proto je jen na vás, otevřete a zavřete vaše
pozice.

Scénáře Výkonnosti
Existuje řada typů obchodních rizik, včetně pákového rizika, která byste měli být vědomi před
zahájením obchodování. Informace o faktorech, které mají vliv na výkon tohoto výrobku jsou
podrobně popsány níže , včetně, ale ne omezený k:
Pákový Rizika
Riziko neomezené ztráty
Marže riziko,
Střetu Zájmů,
Tržní Riziko

Neregulované Tržní Riziko
narušení Trhu riziková
devizové riziko
on-Line obchodní platformu, a TO
riziko
riziko Protistrany

Pro více konkrétních obchodních příkladech v tomto konkrétním produktu, lze nalézt zde.
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Toto sdělení klíčových informací není specifické pro konkrétní produkt. To platí pro CFD na jakékoliv
cryptocurrency, který nabízíme na naší platformě. Nicméně, každý CFD zadáte do u nás je specifické pro
vás a vaše možnosti. Budete zodpovědný za volbu základní kryptoměna, když otevřete a zavřete vaše
pozice; velikost vaší pozice (a tedy i marže, která je potřebná, podléhá marže limity pro Crypto Cfd pro
Retailové klienty); a zda chcete používat jakékoliv nástroje řízení rizik, které nabízíme jako stop loss
příkazy. Tabulka níže ukazuje peněz byste mohli potenciálně zisk nebo ztratit podle různých scénářů.
Každý ze scénáře výkonnosti je založeno na účet pouze jedné otevřené pozice.

Co se stane, pokud Společnost není schopna platit?
V případě, že Společnost dostane do platební neschopnosti a není schopen platit své investoři, Retailoví
Klienti mohou mít nárok na náhradu až do výše 20 000 eur do Fondu pro Odškodnění Investorů nastavit
od Cyprus Securities and Exchange Commission.
Pro více informací, přečtěte si prosím naše Odškodnění Investorů Fondu Politiky
https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf

Co jsou náklady ?
Společnost účtuje šíření, kdy investor obchoduje na CFD. Spread je rozdíl mezi prodejní ("Nabídka") a
Koupit ("Položit") cenu CFD, které se vynásobí velikost obchodu. Šíření na každé podkladové aktivum je
podrobně na webových stránkách Společnosti kliknutím zde. Ale každý investor může mít různé
pomazánky na všechny nebo některé z podkladových aktiv na základě investora historii, objem, činností
nebo určitých akcích. Následující tabulka zachycuje ilustrace druhy nákladů spolu s jejich významem:

Jednorázové
náklady

Opakující se
náklady

Spread

je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou

Měny
převod

náklady Na převod Zisku nebo Ztráty z obchodů na
měnu vašeho Obchodního Účtu

Swap
poplatky

To je financování nákladů v případě, že se klient rozhodne
vrátit zpět pozici na dřívější datum nebo převrácení pozici na
pozdější datum, než je datum splatnosti. V závislosti na tom,
zda je pozice, dlouhé nebo krátké a převládajících úrokových
sazeb obou měn v měnovém páru, může být váš účet připsána
nebo odepsána Swap poplatek.

Pro účely příkladu budeme předpokládat, obchodu jednoho hodně BTCUSD (jeden lot obsahuje jedinou
jednotku bitcoin) s 40 USD spread. 1 X 1 x 40 dolarů = $4. Výše $40 se projeví jako plovoucí Loss po
otevření transakce ekvivalentně v množství základní měny. Kromě výše uvedeného, Společnost účtuje
přes Noc Financování (Z) pro nabídky, které zůstávají otevřené na konci denní obchodní seance. To může
být předmětem kreditní nebo debetní, vypočte na základě příslušné úrokové sazby pro měny, v níž se
podkladový nástroj obchoduje. Odkládací poplatky, jsou k dispozici live přes mt4 a mt5 platformas, na
FBS TRADER a na Firemní webové stránky. Pokud CFD je citován měna se liší od účtu v měně, budou
převedeny na měnu účtu na problematiku směnných kurzů.
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V případě, že přístroj je Vyměnit typ points, níže uvedeného vzorce:
Swap Poplatek = Objem * Body * Kontraktu * (počet dnů, kdy jsou pozice drženy).
V případě, že přístroj je Odkládacího typu jsou Peníze, tj. USD, níže uvedeného vzorce:
Swap Poplatek = Objem * Peníze * (počet dní v pozicis jsou drženy).
Výše uvedené je vždy převeden na účet je základní měna. Náklady se budou lišit v závislosti na základní
investiční možnosti choose. Konkrétní informace lze nalézt https://www.fbs.eu

4|Page

