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KLÍČOVÝCH INFORMACÍ
Deriváty Nástroje pro Úvěrové Riziko
Účel
Thje document provides you (dále jen "Klient") with key information obout thje investment product. Ját je
not marketing material. The information je required by law to help you crstand the nature, risky, costy,
potentiol gains ond losses of thje product and to help you compore it with other products.

Produkt
Derivátové nástroje jsou nabízeny Tradestone Lplném rozsahu podléhajícími (dále jen "Společnost",
"My" nebo "Nás"), registrované v Kyperské Republice. 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
Kreditní derivát je finanční kontrakt, který umožňuje smluvním stranám, aby se minimalizovalo jejich
vystavení úvěrovému riziku. Úvěrové deriváty se skládají z v soukromém vlastnictví, vyjednávat bilaterální
smlouva mezi dvěma stranami v věřitele/dlužníka vztah. To umožňuje věřiteli převést na třetí stranu
potenciální riziko dlužníka splácet.

Cíle
Kreditní deriváty zahrnují swapy úvěrového selhání, zajištěných dluhových obligací, swapů veškerých
výnosů, swapů úvěrového selhání opce, a úvěrového rozpětí dopředu. V podstatě všechny derivátové
produkty jsou pojistné produkty, zejména úvěrové deriváty. Deriváty jsou také používány spekulanty vsadit
na směr podkladového aktiva.
Úvěrového derivátu, i když je bezpečnostní, není fyzická aktiva. Místo toho, to je smlouva. Smlouva
umožňuje přenos úvěrového rizika, které se vztahují k příslušné entity z jedné strany na druhou, aniž by
převedl skutečné podkladové subjektu. Například, dotčená banka dlužník nemusí být schopen splácet úvěr
může chránit sebe tím, že přenos úvěrového rizika na jinou stranu, při zachování úvěr na její knihy. To řekl,
obvyklý cíl z obchodování s deriváty týkající se úvěrového rizika je zajištění dlouhé expozice že investor
má, zda to bylo proti vládní obligace, úrokové, akciové nebo konkrétní dlužník.

Určena Maloobchodní Investor
Deriváty pro přenos úvěrového rizika, jsou obvykle určeny pro sofistikované investory s rozsáhlé znalosti
a/nebo zkušenosti v úvěrové riziko související produkty. Investoři v tomto výrobku může mít různou
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investiční strategií a potřeb, a to od zajištění proti možné očekávat nesplácení nějaké půjčky nebo dluhopisu,
a ne končí na spekulace a arbitráž, a proto by měla přijmout své investiční horizonty odpovídajícím
způsobem.

Indikátor Rizika
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Nízké Riziko

7
Vysoké Riziko

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
Neregulované Tržní Riziko
Riziko neomezené ztráty
narušení Trhu riziková
Marže riziko,
devizové riziko
Střetu Zájmů,
on-Line obchodní platformu, a TO
riziko
Tržní Riziko
riziko Protistrany
Úvěrové riziko je v podstatě na trhu je vnímánín emitentaje pravděpodobnost selhání. Investoři jsou
vystavena úvěrovému riziku, pokud vlastnín emitenta dluhu. To může být společnost, vláda nebo dokonce
i obcedluhopisů.
"Credit default swaps" (CDS) nabízejí ochranu proti výchozí tím, že umožňuje investorům, aby si pozici
na riziko nesplacení dluhopisu emitentem.
Investor může vlastnit CD, který odkazuje na jeden dluhopis nebo index více dluhopisů. Zvážit investiční
fond, který vlastní velké portfolio investiční stupeň korporátní dluhopisy. Manažer fondu se domnívá, že
finanční podmínky budou zhoršovat a firemní-default riziko zvýší v krátkodobém horizontu.
Fond může koupit ochranu před rostoucí riziko selhání zakoupením credit default swap index, který
odkazuje 100 investičního stupně dluhopisů emitentů. Index CD je hodně jako S&P 500 CD—kombinuje
expozici k široké škále emitentů dluhopisů do jednoho indexu.Náklady na index stoupá, když riziko
nesplacení stoupá.
V případě dluhopisů, default, prodejce default ochrana je smluvně povinen zaplatit majitel default ochranu
rozdíl mezi dluhopisu nominální hodnotu 100 centů za dolar, a tržní cenou dluhopisu post-default.
Po výchozím nastavení, pokud dluhopis se obchoduje za 60 centů na dolar, prodávající selhání ochrany je
povinen zaplatit ochranu vlastníka $40 ($100 nominální hodnota minus tržní cena $60). Pokud výchozí
ochrana vlastníka je také držitele dluhopisů, platba 40 dolarů, se bude rovnat tržní ztráty na jejich
nesplacených dluhopisů.
Pro více konkrétních obchodních příkladech v tomto konkrétním produktu, lze nalézt zde.

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
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https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf

Co jsou náklady?
Společnost účtuje spread a komise , kdy investor obchoduje na kreditní derivátové nástroje. Spread je rozdíl
mezi prodejní ("Nabídka") a Koupit ("Položit") cena derivátu , který se vynásobí velikost obchodu. Šíření
na každé podkladové aktivum je podrobně na webových stránkách Společnosti kliknutím zde. Následující
tabulka zachycuje ilustrace druhy nákladů spolu s jejich významem:

Jaké jsou náklady?
Níže uvedená tabulka ukazuje různé typy kategorií nákladů
jednorázové
náklady

Opakující se
náklady

Spread

je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou

Dopředu
Bodů,

To je rozdíl mezi spotovým a forwardový kurz. To může být
poplatek nebo zisk.

Převod měny,

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

Komise

poplatek je účtován na každé transakci,

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.

Jak dlouho bych měl držet ji a můžu si vzít peníze dřív?
Swapy nemají doporučené doby držení, a to je investorům diskreční pravomoc rozhodnout o vhodné období
držení s ohledem na jejich individuální obchodní strategie a cílů.
Jak si můžu stěžovat?
Klienti, kteří si přejí podat stížnost, může tak učinit zasláním reklamačního formuláře na níže uvedenou emailovou adresu: complaints@fbs.eu
kompletní stěžuje, postup a formulář stížnosti lze nalézt na internetových stránkách Společnosti.
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