Tradestone Ltd
KLÍČOVÝCH INFORMACÍ
Futures
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
Futures kontrakt je standardizovaný právní dohody, aby něco koupit nebo prodat za předem stanovenou
cenu v určitý čas v budoucnosti, mezi stranami není známo, k sobě navzájem. 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
Budoucí smlouvy se právní dohody, aby něco koupit nebo prodat za předem stanovenou cenu v určitý čas
v budoucnosti, mezi stranami není známo, k sobě navzájem. Stanovenou dobu v budoucnosti, což je při
dodání a platby se vyskytují—je známý jako datum doručení. Protože je funkce podkladového aktiva,
futures kontrakt je derivátový produkt. Futures jsou standardizované a futures produkty jsou vyměněnyobchoduje oproti OTC forwardů.

Cíle
Futures kontrakt je dohoda, koupit nebo prodat podkladové aktivum v určitý čas v budoucnosti za
dohodnutou cenu. Konkrétní kontrakty zahrnuté v tomto dokumentu jsou vypořádány v hotovosti v
zúčtovací měně na konečné vypořádání.
Při vstupu do futures pozice, bez počáteční platby mezi kupujícím a prodávajícím. Strany budou každý
vydělat, nebo ztratit částku, v závislosti na kolísání ceny podkladového aktiva.
Kupující zisky, pokud se zvýšila hodnota v platnosti, zatímco prodávající zisky v případě, že hodnota klesla.
Futures kontrakty jsou k dispozici pro obchodování a zúčtování na marže, což je množství peněz, které
musí být uloženy, když futures pozice je otevřena. Výše marže se konala na vklad musí být udržovány na
minimální úrovni stanovené clearingového systému firmy, a tato částka je na špičce, když tam je ztráta na
pozice.
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Určena Maloobchodní Investor
Futures jsou obvykle určeny pro sofistikované investory s rozsáhlé znalosti a/nebo zkušenosti v
derivátových produktů. Futures jsou pákové nástroje, a protože pouze určitý podíl zakázky, která hodnota
je nutná pro obchod, to je možné ztratit více, než je množství peněz uložených na futures pozici. Investoři
v této smlouvě mohou mít různé investiční strategie a potřeb, včetně, ale není omezen na spekulace,
arbitráže nebo zajištění, a proto by měla přijmout své investiční horizonty odpovídajícím způsobem.

Indikátor Rizika
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Nízké Riziko
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7
Vysoké Riziko

Souhrnným Ukazatelem Rizik: 7 ukazatel rizika se předpokládá, že budoucnost je držel až do jeho vypršení.
Skutečné riziko může výrazně lišit, pokud jste v hotovosti v rané fázi, a můžete získat zpět méně. Některé
futures a futures strategií mají omezené riziko, ale některé mohou být vysoce rizikové. Události, např.
předčasné uzavření pozice, může výrazně ovlivnit hodnotu budoucí.
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 budoucích
výkon na velmi vysoké úrovni. To 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.
V některých případech může být nutné provést další platby platit za ztráty. Celkové ztráty vám mohou
vzniknout může výrazně překročit částku investoval.
Tento produkt neobsahuje ochranu před budoucí výkonnost trhu, takže můžete ztratit některé nebo všechny
vaše investice.
Produkt je uveden za obchodování na trhu s futures, a neexistuje žádný závazný likviditní nabízených tvůrci
trhu. Proto, likvidita závisí pouze na dostupnosti kupujících a prodávajících na trhu. Pravidelné
obchodování aktivita pozorována na jednom místě v čase nezaručuje pravidelné obchodování na jiném
místě v čase.
Pokud zprostředkovatel jste čelí, je schopen zaplatit to, co dluží, mohli byste přijít o celou investici.

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

Pákový Rizika
Riziko neomezené ztráty
Marže riziko,
Střetu Zájmů,
Tržní Riziko

Nákup (nebo, případně může být, prodej) tento produkt označuje názor, že si myslíte, že základní cena se
bude zvyšovat (nebo, případně může být, snížení).
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

Co jsou náklady?
Společnost účtuje šíření, kdy investor obchoduje na Futures. Spread je rozdíl mezi prodejní ("Nabídka")
a Koupit ("Položit") cena z Budoucnosti , která 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

Komise

je účtována vztahuje na každou transakci,

převod Měny,

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

Swap poplatky

Obvykle není k dispozici pro obchodování s Futures, ale
Společnost může účtovat malé procento na pokrytí rozpětí
použité při obchodování futures

, Jak dlouho bych měl držet a můžu si vzít peníze dřív?
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Swapy nemají doporučené doby držení, a to je investorům diskreční pravomoc rozhodnout o vhodné období
držení podle 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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