Tradestone Ltd
BELANGRIJKE INFORMATIE DOCUMENT
Derivaten Instrument voor het kredietrisico
Doel
This document provides you (hierna te noemen de "Opdrachtgever") with key information about this
investment product. It is not marketing material. The information is required by law to help you understand
the natu ure, risks, costs, potential gains and losses of this product and to help you compare it with other
products.

Product
Afgeleide instrumenten worden aangeboden door Tradestone Limited (hierna het "Bedrijf", "Wij" of
"Ons"), geregistreerd in de Republiek Cyprus. 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
Een kredietderivaat is een financieel contract waarmee partijen bij het minimaliseren van de blootstelling
aan het kredietrisico. Kredietderivaten bestaan uit een particuliere onderneming, verhandelbare bilateraal
contract tussen twee partijen in een schuldeiser/schuldenaar relatie. Hiermee kan de schuldeiser over te
dragen aan een derde partij voor het risico van een schuldenaar in gebreke gebleven.

Doelstellingen
Kredietderivaten zijn credit default swaps (cds), collateralized debt obligations, total return swaps, credit
default swaps opties en credit spread naar voren. In essentie zijn alle afgeleide producten zijn
verzekeringsproducten, met name kredietderivaten. Derivaten worden ook gebruikt door speculanten om te
wedden op de richting van de onderliggende activa.
Het kredietderivaat, terwijl een security is niet een fysieke activa. In plaats daarvan, het is een
overeenkomst. Het contract zorgt voor de overdracht van kredietrisico met betrekking tot een onderliggende
entiteit van de ene partij naar de andere, zonder het overbrengen van de werkelijke onderliggende entiteit.
Bijvoorbeeld, een betrokken bank een kredietnemer niet in staat zijn om het terugbetalen van een lening
kan zichzelf beschermen door de overdracht van het kredietrisico aan een andere partij, terwijl de lening op
zijn boeken. Dat gezegd hebbende, het gebruikelijke doel van de handel in derivaten met betrekking tot
kredietrisico ' s af te dekken van een lange belichtingstijd dat een investeerder of tegen een regering bond,
een belang, een aandeel of een bepaalde kredietnemer.
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De Bedoeling Retail Belegger
Afgeleide instrumenten voor de overdracht van kredietrisico ' s zijn doorgaans bedoeld voor gevorderde
beleggers met een uitgebreide kennis en/of ervaring in credit risk gerelateerde producten. Beleggers in dit
product kan verschillende beleggingsstrategieën en moet, vanaf het indekken tegen mogelijke verwachte
defaults op een aantal leningen of obligaties, en niet eindigt op speculatie of arbitrage, en mag nemen hun
investering horizon dienovereenkomstig.
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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
Ongereguleerde Markt Risico
het Risico van een onbeperkt verlies
marktverstoring risico
Marge risico
Foreign exchange risico
van belangenverstrengeling
Online trading platform en HET risico
marktrisico
het risico op de Tegenpartij
Het kredietrisico is hoofdzakelijk de marktperceptie van eenn emittent's de kans op wanbetaling. De
beleggers zijn blootgesteld aan het kredietrisico als ze eenn uitgevende instelling schuld. Het kan een
onderneming, een overheid of zelfs een gemeentebond.
"Credit default swaps" (CD ' s) bieden bescherming tegen een standaard door het toestaan van beleggers
om een standpunt in te nemen op het risico op wanbetaling van een emittent van obligaties.
Een belegger kan een eigen CD ' s die verwijst naar een enkele binding of een index van meerdere obligaties.
Overweeg een investeringsfonds dat eigenaar is van een grote portefeuille van investment grade corporate
bonds. De beheerder denkt dat de financiële voorwaarden gaan verslechteren en corporate-standaard risico
zal stijgen op de korte termijn.
Het fonds kan bescherming kopen van stijgende risico van wanbetaling door de aankoop van een credit
default swap index die verwijst naar 100 investment grade obligaties van emittenten. Een index-CD 's is
een partij als de S&P 500 CD' s—het combineert blootstelling aan een breed scala van obligaties van
emittenten in een enkele index.De kosten van de index stijgt wanneer het risico van wanbetaling stijgt.
In het geval van een obligatie standaard, de verkoper van de standaard bescherming is contractueel verplicht
om te betalen aan de eigenaar van standaard bescherming van het verschil tussen de obligatie de nominale
waarde, 100 cent op de dollar, en de marktprijs van de obligatie post-standaard.
Na een standaard als een obligatie is de handel voor 60 cent op de dollar, de verkoper van de standaard
bescherming is verplicht tot het betalen van de bescherming van de eigenaar van $40 (€100 nominale
waarde minus de marktwaarde van $60). Als de standaard bescherming van eigenaar is ook een
obligatiehouder, de $40-betaling zal gelijk zijn aan de mark-to-market verliezen op hun standaard
obligaties.
Voor meer specifieke trading voorbeelden in dit specifieke product kan worden gevonden hier.
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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.
Voor meer informatie lees onze 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 en een commissie wanneer een belegger handelt over een credit-afgeleide
instrument. Een spread is het verschil tussen de Verkopen (het"Bod") en Kopen ("Vraag") prijs van het
derivaat dat 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. De onderstaande
tabel toont een afbeelding van de soorten kosten, samen met hun betekenis:

Wat zijn de kosten?
De tabel hieronder toont de verschillende soorten kosten categorieën
eenmalige
kosten

Terugkerende
kosten

Verspreid

Dit is het verschil tussen de koop en verkoop prijs

Vooruit
Punten

Dit is het verschil tussen de spot en forward rate. Het kan een
vergoeding of voordeel.

Valuta
omrekenen

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

Commissie

De vergoeding wordt in rekening gebracht op elke
transactie

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.

Hoe lang moet ik houd het op en kan ik geld uit het begin van de?
Swaps niet een aanbevolen periode en het is aan de beleggers kan naar eigen goeddunken beslissen om de
juiste periode op basis van hun individuele trading strategie en doelstellingen.
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Hoe kan ik een klacht indienen?
Klanten die wensen om een klacht in te dienen, kan dat doen door het indienen van de klacht formulier naar
onderstaand e-mail adres: complaints@fbs.eu
De volledige klaagt procedure en het formulier kunt u vinden op de website van de Vennootschap.
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