Tradestone Ltd
KLÍČOVÝCH INFORMACÍ
CFD na forex nástroje
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
CFD 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
Tento investiční produkt je Kontrakt na vyrovnání Rozdílů (dále jen "CFD") na forex nástroje. CFD je Over
the Counter (dále jen "OTC") spekulativní finanční nástroj a jeho hodnota je stanovena na základě hodnoty
podkladového aktiva. Investor je zisk nebo ztráta na CFD na základě směru zvolené (Koupit nebo Prodat) a
směrem z hodnoty podkladového aktiva. CFD je vyřešena pouze v hotovosti a investor má žádná práva na
skutečné podkladové aktivum. Tento dokument poskytuje základní informace o CFDs, kde podkladových
investic, které si vyberete je devizové derivátové nástroje, jako jsou například EUR/USD nebo GBP/USD.

Cíle
Cílem obchodování s Cfd je spekulovat na pohyb ceny podkladového aktiva. Například, pokud věříte, že
hodnota měnového páru nástroje se bude zvyšovat, by koupit řadu Cfd (to je také známý jako "dlouho"), se
záměrem později je prodat, když jsou na vyšší hodnotu. Rozdíl mezi cenou, za kterou si koupíte, a cena, za
kterou si následně prodat rovná se váš zisk, po odečtení všech příslušných nákladů (uvedeny níže), nebo naopak
jestli si myslíte, že to bude klesat, budete prodávat řadu Cfd (to je také známý jako "krátký") na konkrétní
hodnotu, očekával, že později koupit zpět za nižší cenu, než jste původně dohodnuto, prodat je, což v nás platit
rozdíl, po odečtení všech příslušných nákladů.

Určena Investor
Cfd jsou určeny pro investory, kteří si přejí, aby se směrové transakcí a využít krátkodobých cenových pohybů
na kurzy měn a mají schopnost udržet riziko ztráty celé investice množství během krátké doby. Ty investory,
mít znalosti, nebo zkušenosti s, pákové produkty, a mají úplné znalosti o tom, jak ceny Cfd jsou odvozeny
stejně jako klíčové pojmy marže a využít.
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Indikátor Rizika
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Nízké Riziko

7
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 budoucí výkonnosti produktu na velmi vysoké úrovni.
Tento indikátor rizika se předpokládá, že budete držet výrobek po dobu až 24 hodin. Ty nemusí být schopen,
aby v blízkosti produktu snadno, nebo budete muset zavřít za cenu, která výrazně ovlivňuje návratnost vaší
investice. Cfd mohou být ovlivněny skluz nebo neschopnost uzavřít produktu za požadovanou cenu vzhledem
k nedostupnosti těchto cen na trhu. Cfd je OTC produkty a nemohou být prodávány na žádné burze,
Mnohostranném Obchodním systému (dále jen "MTF") či jiné obchodní místo. Není bez ochrany kapitálu proti
tržní riziko, úvěrové riziko nebo riziko likvidity scénáře Výkonnosti (za předpokladu, že ne přes Noc
Financování účinky):

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:

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

Jaké jsou náklady?
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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, činnosti nebo určit é
propagační akce.
Následující tabulka zachycuje ilustrace druhy nákladů spolu s jejich významem:

Spread

rozdíl mezi nákupní cenou a prodejní cenou se nazývá
spread. Tato cena je realizován při každém otevření a
zavření obchodu.

Konverze měny

Nějaké peníze, si uvědomil, zisk a ztráty, úpravy, poplatky a
poplatky, které jsou denominovány v jiné měně, než je
základní měna vašeho účtu bude převeden na základní měnu
vašeho účtu a poplatek za převod měny bude účtován na váš
účet.

Denní Náklady
hospodářství/Swap/Rollover

poplatek je účtován na váš účet za každou noc, že vaše
pozice držena. To znamená, že čím déle budete držet pozici,
tím více to stojí. Ve středu, Swap je účtován 3 krát. Swapy
může být viděn na obchodní platformu a webové stránky
Společnosti.

Jednorázové
náklady

Probíhající
náklady

Pro účely příkladu budeme předpokládat, že je 10 000 eur transakce v EUR/USD s 1,5 pipů spread.
EUR/USD pip je 4 desetinná číslice (0.00015). €10,000 x 0.00015 = $1.5
Výši 1,5 se odrazí v plovoucí P/L při 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
prostřednictvím platformy mt4 a na webových stránkách.
Pokud CFD je citován měna se liší od účtu v měně, budou převedeny na měnu účtu na problematiku
směnných kurzů.
V případě, že přístroj je Vyměnit typ bodů, 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 dnů, kdy jsou pozice drženy)
Výše uvedené je vždy převeden na účet je základní měna.
Náklady se budou lišit v závislosti na uskutečněných investičních možností si vyberete. Konkrétní informace
lze nalézt https://www.fbs.eu
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