Tradestone Ltd
VIGTIGE OPLYSNINGER DOKUMENT
CFD på et aktieindeks
Formål
Tter document provjegdes you (i det følgende benævnt "Kunden") wjegtt key jegnformation about ther jegnvestment produkt.
Jegt er not marketjegng materjegenl. The information er requjegred by law to hels you understand the niure, rjegs,ks, kosts,
potentjegenl gajegns and losses of ther product and to hels you comsafe jegt wjegth other produkts.

Produkt
CFD ' er, der tilbydes af Tradestone Limited (i det følgende benævnt de "Selskabet", "Vi" eller "Os"), der er
registreret i Republikken Cypern. Virksomheden er autoriseret og reguleret af Cypern Securities and Exchange
Commission i Republikken Cypern, med licens nummer 331/17. For yderligere information bedes du ringe til
+357 25 313540 eller gå til https://fbs.eu/en.

Advarsel
You are about to purchase a produkt that er ingent sjegmple and meny be djegffjegkult to understand.

Hvad er dette produkt?
Type
Dette investeringsprodukt er en Kontrakt for Forskelle (i det følgende benævnt "CFD") på et aktieindeks. En
CFD er en Over-the-Counter (i det følgende benævnt "OTC") gearede finansielle instrument og dets værdi
opgøres på grundlag af værdien på et underliggende aktiv. Investor gør en fortjeneste eller et tab på CFD
baseret på den valgte retning (Køb eller salg) og retningen af værdien af det underliggende aktiv. CFD er
afregnet i kontanter, og investor har ingen rettigheder af nogen art på den faktiske underliggende aktiv. Dette
dokument indeholder vigtige oplysninger om cfd ' er, hvor den underliggende investering, som du vælger på et
aktieindeks, som DAX30 eller S&P500.

Mål
Formålet med handel, cfd ' er er at spekulere på prisudviklingen på et underliggende aktiv. For eksempel, hvis
du mener, at værdien af et aktieindeks kommer til at stige, ville du købe en række af cfd ' er (dette er også
kendt som "gå lang"), med den hensigt senere at sælge dem, når de er på et højere værdi. Forskellen mellem
den pris, som du køber, og den pris, som du efterfølgende sælge svarer til din profit, minus alle relevante
omkostninger (nærmere beskrevet nedenfor) eller omvendt, hvis du tror, det kommer til at falde, du ville sælge
en række af cfd ' er (dette er også kendt som "gå kort") til en bestemt værdi, forventer, at man senere købe de m
tilbage til en lavere pris, end du tidligere har aftalt at sælge dem, hvilket resulterer i os betaler du differencen,
minus alle relevante omkostninger.

Beregnet Investor
Cfd ' er er beregnet til investorer, der ønsker at gøre retningsbestemt transaktioner og drage fordel af kortsigtede
prisbevægelser i aktieindeks og har evnen til at bære risikoen for tab af hele deres investering beløb inden for
en kort periode. De investorer, der har kendskab til, eller har erfaring med, gearede produkter, og har en fuld
forståelse af, hvordan priserne på cfd ' er er afledt samt de centrale begreber i margen og gearing.
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Resumé risiko indikator er en guide til det niveau af risiko for, at dette produkt i forhold til andre produkter.
Det viser, hvor sandsynligt det er, at produktet mister penge på grund af bevægelser i markederne, eller fordi
vi ikke er i stand til at betale dig. Vi har klassificeret dette produkt, som 7 ud af 7, som er den højeste
risikoklasse. Dette satser de potentielle tab som følge af fremtidige resultater af det produkt på et meget højt
niveau.
Denne risiko indikator forudsætter, at du holder det produkt, i op til 24 timer. Kan du ikke være i stand til at
lukke produkt nemt, eller du måske nødt til at lukke på en pris, der væsentligt påvirker afkastet på din
investering. Cfd ' er kan blive påvirket af skred eller den manglende evne til at lukke produkt til en bestemt
pris på grund af fraværet af en sådan pris i markedet. Cfd ' er er OTC produkter, og kan ikke blive solgt på
nogen udveksling, en Multilateral handelsfacilitet (i det følgende benævnt "MHF ' er") eller andre
handelssystem. Der er ingen kapital beskyttelse mod markedsrisiko, kreditrisiko og likviditetsrisiko Ydeevne
scenarier (forudsat, at der ikke Natten over Finansiering effekter):

Performance Scenarier
Der er en række typer af handel med risiko, herunder gearing risiko, som du bør være opmærksom på, inden
du begynder at handle. Oplysninger om faktorer, der påvirker effektiviteten af dette produkt, der er beskrevet
nedenfor , herunder, men ikke begrænset til:
Gearing Risiko
Risikoen for ubegrænset tab
Margin risiko,
interessekonflikter
markedsrisiko

Ureguleret Marked Risiko
for markedsforstyrrelser risiko
valutarisiko
Online handelsplatform og DEN risiko
modpartsrisiko

For mere specifikke handel eksempler på dette specifikke produkt kan findes her:

Hvad sker der, hvis Virksomheden ikke er i stand til
at betale?
I tilfælde af, at Selskabet bliver insolvent og ude af stand til at betale ud til sine investor er, Detailhandel,
Kunder kan være berettiget til en erstatning på op til €20,000 af Erstatning Fond, der er oprettet af Cypern
Securities and Exchange Commission.
For mere information bedes du gennemgå vores Investor Fond for Erstatning Politik
https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf

Hvad er omkostningerne?
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Virksomheden opkræver en spredning, når en investor handler på CFD. Spread er forskellen mellem at Sælge
("Bud") og Køber ("Stille") pris på CFD, der er ganget med den del størrelse. Spredningen for hver
underliggende aktiv er beskrevet på Selskabets hjemmeside ved at klikke her. Men hver investor kan have
forskellige spreads på alle eller nogle af de underliggende aktiv, der er baseret på investors historie, bind,
aktiviteter eller visse kampagner.
Nedenstående tabel viser en illustration af forskellige typer af omkostninger, der sammen med deres
betydning:

Spredningen

forskellen mellem køb pris og sælge pris kaldes
spredningen. Disse omkostninger er realiseret , hver gang
du åbne og lukke en handel.

Valutaomregning

Nogen penge, realiserede overskud og tab, justeringer,
gebyrer og andre omkostninger, der er denomineret i en
anden valuta end basisvalutaen for din konto, vil blive
konverteret til den basisvaluta til din konto, og
valutaomregning gebyr vil blive opkrævet på din konto.

En
engangsudgift

kommissionen af 25$ pr masse størrelsen.
Kommissionen

Ca 0.016% for 1 masse on hvert indeks.
Løbende
omkostninger

Daglige holding
Cost/Bytte/Rollover

Et gebyr til din konto for hver nat, at din position er afholdt.
Dette betyder, at jo længere du holder en position, jo mere
det koster. Om onsdagen, Swap er opladet 3 gange. Swaps
kan ses på handelsplatformen, og Selskabets hjemmeside.

For det formål, for eksempel vil vi antage, at en transaktion af 10 enheder i DAX30 med 2 kerner fordelt. Et
pip i DAX30 er den 2. decimal-tal i pris (10 enheder*0.01)*2=0.2€, spredningen svarer til 0,2€.
Mængden af €0,2 vil blive fratrukket P/L ved åbning af transaktionen og derfor straks efter åbningen af
transaktionen P/L for denne transaktion vil være -€0.2.
I tillæg til ovenstående, at Virksomheden opkræver Natten Finansiering (AF) for tilbud, der forbliver åbne
i slutningen af den daglige handel session. Dette kan være underlagt kredit-eller betalingskort, der er
beregnet på grundlag af de relevante rentesatser for de valutaer, som det underliggende instrument handles.
Swap gebyrer, der er tilgængelige live via mt4 platform og på hjemmesiden.
Hvis CFD 's citerede valuta adskiller sig fra den konto' s valuta, vil den blive konverteret til konto ' s valuta
på de gældende valutakurser.
Hvis apparatet er Swap type er punkter, den nedenstående formel bruges:
Swap-Afgift = Volumen * Point * Kontrakt størrelse * (antal dage de holdninger, der er afholdt)
Hvis apparatet er Swap type er Penge, altså USD, den nedenstående formel bruges:
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Swap-Afgift = Volumen * Penge * (antal dage de holdninger, der er afholdt)
Ovenstående er altid konverteret til den konto, der er base valuta.
De omkostninger vil variere afhængigt af den underliggende investering indstillinger, du vælger. Specifik ke
oplysninger kan findes https://www.fbs.eu

4|Page

