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BELANGRIJKE INFORMATIE DOCUMENT
Cfd ' s op Cryptocurrencies
Doel
Dit document is in relatie tot het EU-Packaged Retail en Verzekeringen-gebaseerde beleggingsproducten
Verordening. Het document verschaft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen
marketing materiaal. Wet om u te helpen begrijpen van de aard, risico ' s, de kosten, de potentiële winsten
en verliezen van dit product en om u te helpen bij het vergelijken met andere producten vereist de
informatie.

Product
Cfd ' s op Cryptocurrency zijn over-the-counter producten die worden verhandeld tussen tegenpartijen te
kopen of verkopen van een CFD met een specifieke cryptocurrency als onderliggende waarde tegen een
bekende prijs , in afwachting van het sluiten van de handel een verschil in de winst. Het Bedrijf is
geautoriseerd en gereguleerd wordt door Cyprus Securities and Exchange Commission in de Republiek
Cyprus, met licentie nummer 331/17. Voor meer informatie kunt u bellen met +357 25 313540 of ga naar
https://fbs.eu/en.

Alert
Yor eenre about to purchase a product that is geent simple and meeny be difficult to understand.

Wat is dit voor product?
Type
Bent u over om de handel in een Contract for Difference ("CFD") met het onderliggende instrument
Cryptocurrencies. De meest voorkomende cryptocurrencies zijn Bitcoin, Ethereum, Litecoin en
Rimpeling.

Doelstellinge
n
Cryptocurrencies zijn gecodeerde digitale representatie van de waarde die de functie als ruilmiddel,
rekeneenheid en/of in een winkel van waarde, niet de status van wettig betaalmiddel in een bepaald
rechtsgebied en worden verhandeld op niet-gereglementeerde decentrale digitale uitwisseling. Beleggers
kiezen voor de handel in Cfd ' s op Cryptocurrencies voor vele redenen, worden het hedgen van hun
portefeuille fysieke crypto holdings, blootstelling aan Cryptocurrencies als een inflatie hedge, het
diversifiëren van een bestaande portefeuille van klassieke asset klassen of zelfs gewoon voor speculatie van
prijs verschillen om inkomsten te genereren.

De Bedoeling Retail Belegger
Cfd ' s op Cryptocurrencies zijn afgeleid van de relevante onderliggende cryptocurrency paar (bijv.
BTC/USD) die betrekking hebben op de gelijktijdige aankoop/verkoop van een CFD van een crypto -munt
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en koop/verkoop van een fiat munt. De valuta die wordt gebruikt als referentie wordt genoemd quote valuta
(USD) en de valuta die wordt aangehaald in relatie heet de basis valuta (BTC). De prijs van de CFD-contract
op Cryptocurrencies is afgeleid van de prijs van de Cryptocurrency. Een investeerder heeft de keuze om te
kopen (long) de CFD als de belegger meent dat de basis valuta (bijvoorbeeld Bitcoin) zal stijgen in
verhouding tot de quote valuta, met de bedoeling om het later te verkopen (sluit zijn positie) op een hogere
waarde. Als de belegger meent dat de prijs van de quote valuta (bijvoorbeeld USD) zal stijgen in verhouding
tot de basisvaluta, hij kon verkopen (short gaan) de CFD, in de verwachting om later weer terug kopen (zijn
positie) tegen een lagere prijs dan eerder afgesproken, om ze te verkopen. Cfd ' s worden verhandeld op de
marge. Dit betekent dat u kunt profiteren van uw investering door het openen van grotere posities dan de
fondsen hebben als marge onderpand. De marge is het gereserveerde bedrag op uw rekening ter dekking
van eventuele verliezen van een CFD-positie open. Het is mogelijk dat een verlies groter kan zijn dan de
vereiste marge. Marge-eisen kan worden gewijzigd op elk gewenst moment om te reflecteren
marktomstandigheden. Opgemerkt moet worden dat het onderliggende instrument is eigenlijk nooit het
eigendom van u en de winst of het verlies wordt bepaald door het verschil tussen de aankoop-en de
verkoopprijs van de CFD, verminderd met eventuele relevante kosten (hieronder).
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Overzicht Risico-Indicator: 7. Thij de werkelijke risico kan sterk variëren als u contant geld in in een vroeg
stadium en mogelijk minder terug. Cryptocurrencies hebben een zeer hoog risico.
De samenvatting risico-indicator is een gids voor de hoogte van het risico van dit product in vergelijking
met andere producten. Het geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat het product het geld zal verliezen omdat
de bewegingen in de markten of omdat we niet in staat zijn om u te betalen.
We hebben geclassificeerd dit product als 7 uit 7, dat is de hoogste risicocategorie. Deze tarieven potentiële
verliezen uit cryptocurrency van prestaties op zeer hoog niveau. Deze tarieven potentiële verliezen van de
prestaties kan resulteren in grote winsten of verliezen.
Zich bewust zijn van valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta varieert afhankelijk van het
product, zodat het uiteindelijke rendement dat u krijgt is afhankelijk van de wisselkoers tussen twee valuta
' s. Dit risico is niet meegenomen in de indicator weergegeven hierboven. Cfd ' s op cryptocurrencies hebben
geen vervaldatum/vervaldatum en daarom is het aan u om het openen en sluiten van uw positie.

De Prestaties Van Scenario ' S
Er zijn een aantal soorten van de handel in risico, met inbegrip van leverage risico ' s, die je bewust
van moet zijn voordat u begint handel te drijven. Informatie over factoren die van invloed zijn op de
prestaties van dit product zijn gedetailleerde hieronder met inbegrip van maar niet beperkt tot:
Leverage Risico
het Risico van een onbeperkt verlies
Marge risico

Ongereguleerde Markt Risico
marktverstoring risico
Foreign exchange risico
2|Page

Tradestone Ltd
van belangenverstrengeling
marktrisico

Online trading platform en HET risico
het risico op de Tegenpartij

Voor meer specifieke trading voorbeelden in dit specifieke product kan worden gevonden hier.
Dit document met essentiële informatie is niet specifiek voor een bepaald product. Het geldt voor een CFD
op een cryptocurrency die wij aanbieden op onze platform. Echter, elke CFD u in met ons is specifiek voor
u en uw keuzes. U zal verantwoordelijk zijn voor het kiezen van de onderliggende cryptocurrency; bij het
openen en sluiten van uw positie; de grootte van uw positie (en dus de marge die vereist is, onderworpen
aan de marge grenzen voor Crypto Cfd ' s voor particuliere klanten); en de vraag of er enig risico
management tools die we bieden, zoals stop-loss orders. De tabel hieronder toont het geld dat u zou kunnen
winst of verliezen onder verschillende scenario ' s. Elk van de prestaties van de scenario ' s is gebaseerd op
een account met slechts een open positie.

Wat gebeurt er als de Onderneming niet in staat is
om uit te betalen?
In het geval dat het Bedrijf failliet gaat en is niet in staat om uit te betalen aan haar investeerders,
particulieren kunnen in aanmerking komen voor vergoeding van maximaal €20.000 van de Investor
Compensation Fund opgericht door de Cyprus Securities and Exchange Commission.
Lees voor meer informatie ons Investor Compensation Fund Beleid
https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf

Wat zijn de kosten ?
Het Bedrijf brengt een verdeeld wanneer een belegger transacties op CFD. Een spread is het verschil tussen
de Verkopen (het"Bod") en Kopen ("Vraag") prijs van de CFD die wordt vermenigvuldigd met de omvang
van de transacties. De verspreiding per onderliggende waarde wordt gedetailleerd op de website van de
Vennootschap door te klikken op hier. Maar elke belegger mogelijk verschillende spreads op alle of
sommige van de onderliggende activa op basis van de investeerder in de geschiedenis, volume, activiteiten
of bepaalde promoties. De onderstaande tabel toont een afbeelding van de soorten kosten, samen met hun
betekenis:

Eenmalige
kosten

Terugkerende
kosten

Verspreid

Dit is het verschil tussen de koop en verkoop prijs

Currency
conversion

De kosten van het omzetten van de Winst of het
Verlies uit transacties naar de valuta van uw Rekening

Swap kosten Dit is de financiering van de kosten in het geval de
opdrachtgever besluit terug te draaien van de positie naar een
eerdere datum of rollen over de positie van een latere datum
dan de vervaldatum. Afhankelijk van de vraag of de positie
van lang of kort is en de geldende rentevoeten van de twee
valuta ' s van de valuta-paar, kan je account worden
gecrediteerd of gedebiteerd met de Swap vergoeding.
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Voor het doel van het voorbeeld zullen we veronderstellen dat een trade van een veel BTCUSD (één
perceel bevat één enkele eenheid van bitcoin) met 40 USD verspreid. 1 X 1 x $40 = $4. Het bedrag van
$40 zal worden weerspiegeld als een drijvende Loss bij het openen van de transactie equivalent in het
bedrag van de basisvaluta. In aanvulling op het bovenstaande, het Bedrijf kosten Overnachting
Financiering (VAN) uit voor zaken die open blijven aan het einde van de dagelijkse handel sessie. Dit kan
worden onderworpen aan de credit-of debit, berekend op basis van de relevante rente tarieven voor de
valuta waarin de onderliggende waarde wordt verhandeld. De swap tarieven zijn beschikbaar leven door
het mt4 en mt5 platforms, op de FBS HANDELAAR en op het Bedrijf ' s website. Als de CFD ' s
genoteerde valuta verschilt van de account-valuta, worden omgerekend naar de valuta tegen de geldende
wisselkoersen.
Als het instrument Swap type np -nts, de onderstaande formule wordt gebruikt:
Swap Charge = Volume * Punten * Contract size * (aantal dagen de posities worden aangehouden).
Als het instrument Swap type is Geld, d.w.z. USD, de onderstaande formule wordt gebruikt:
Swap Charge = Volume * Geld * (aantal dagen van de positie's worden gehouden).
Het bovenstaande is altijd omgerekend naar de basisvaluta. De kosten variëren, afhankelijk van de
onderliggende beleggingen opties die u choose. Specifieke informatie kan gevonden worden
https://www.fbs.eu

4|Page

