Tradestone Ltd
BELANGRIJKE INFORMATIE DOCUMENT
CFD op een Stock Index
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
CFD ' s zijn 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
Dit beleggingsproduct Contract for Differences (hierna de "CFD") op een aandelenindex. Een CFD is een Overthe-Counter (hierna de "OTC") leveraged financiële instrument en de waarde wordt bepaald op basis van de
waarde van een onderliggend actief. De belegger maakt een winst of een verlies op de CFD gebaseerd op de
richting gekozen (Kopen of Verkopen) en de richting van de waarde van de onderliggende activa. De CFD is
afgewikkeld in contanten en de investeerder heeft geen rechten op de werkelijke onderliggende waarde. Dit
document levert belangrijke informatie over Cfd ' s waar de onderliggende investering die u kiest, is op een
beursindex zoals DAX30 of S&P500.

Doelstellinge
n
De doelstelling van de handel in Cfd ' s is om te speculeren op koersbewegingen in een onderliggende waarde.
Bijvoorbeeld, als u denkt dat de waarde van een Stock Index gaat stijgen, je zou kopen een aantal Cfd ' s (dit
is ook bekend als "lang"), met de bedoeling om later te verkopen als ze op een hogere waarde. Het verschil
tussen de prijs waarvoor u kopen en de prijs waarvoor je vervolgens verkopen komt neer op uw winst, na aftrek
van alle relevante kosten (hieronder) of vice versa als je denkt dat het is gaan dalen, zou je verkoopt een aantal
Cfd ' s (dit is ook bekend als "om kort te gaan") aan een specifieke waarde verwacht, om later weer terug kopen
tegen een lagere prijs dan u eerder overeengekomen om ze te verkopen, wat resulteert in ons betalen u het
verschil, na aftrek van alle relevante kosten.

De Bedoeling Belegger
Cfd ' s zijn bedoeld voor beleggers die wensen te maken van gerichte transacties en profiteer van de korte
termijn koersbewegingen in de tarieven van de beurzen en hebben de mogelijkheid om te houden van het risico
van verlies van hun gehele investering bedrag binnen een korte periode van tijd. Die beleggers hebben kennis
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van, of ervaring met, leveraged producten en hebben een volledig begrip over hoe de prijzen van Cfd ' s zijn
afgeleid, evenals de belangrijkste concepten van de marge en hefboom.

Risico-Indicator
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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 zijn de potentiële verliezen van de
toekomstige prestaties van het product op een zeer hoog niveau.
Deze risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product maximaal 24 uur. U mag niet in staat zijn om
dicht bij de product eenvoudig of u wellicht te dicht tegen een prijs die significant van invloed op de
terugverdientijd van uw investering. Cfd ' s kan worden beïnvloed door slippen of het onvermogen tot het
sluiten van het product op de gewenste prijs wegens de niet-beschikbaarheid van dergelijke prijs in de markt.
Cfd ' s zijn OTC-producten en kunnen niet worden verkocht op een beurs, een Multilaterale handelsfaciliteit
(hierna de "MTF") of andere trading venue. Er is geen kapitaal bescherming tegen marktrisico, kredietrisico
of het liquiditeitsrisico Prestaties scenario ' s (ervan uitgaande dat er geen Overnachting Financiering effecten):

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
van belangenverstrengeling
marktrisico

Ongereguleerde Markt Risico
marktverstoring risico
Foreign exchange risico
Online trading platform en HET risico
het risico op de Tegenpartij

Voor meer specifieke trading voorbeelden in dit specifieke product kan worden gevonden hier:

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 haa r 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
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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:

Spread

het verschil tussen De aankoop prijs en de verkoop prijs is de
zogenaamde spread. Deze kosten is gerealiseerd, elke keer als
we het openen en sluiten van een handel.

Valuta omrekenen

van contant geld, de gerealiseerde winst en verliezen,
aanpassingen, kosten en lasten die zijn uitgedrukt in een
andere valuta dan de basisvaluta van uw rekening, worden
omgerekend naar de basisvaluta van uw rekening en het
converteren van valuta vergoeding zal worden aangerekend op
uw account.

Eenmalige
kosten

Een commissie van 25$ per stuk formaat.
Commissie is

Ongeveer 0.016% voor 1 lot on elke index.
De
lopende
kosten

is Een vergoeding aangerekend voor elke nacht dat uw positie
wordt gehouden. Dit betekent dat hoe langer je positie, hoe
Dagelijks holding
meer het kost. Op woensdag, Swap is een toeslag van 3 keer.
Kosten/Swap/Rollover
Swaps kunnen worden bekeken op de trading platform en de
website van de Vennootschap.

Voor het doel van het voorbeeld zullen we veronderstellen dat een transactie van 10 eenheden in DAX30
met 2 pips spread. Een pip in DAX30 is het 2de decimaal cijfer in prijs (10 eenheden*0.01)*2=0.2€, de
spreiding is gelijk aan 0,2€.
Het bedrag van €0.2 zal worden afgetrokken van de P/L bij het openen van de transactie en dus direct na het
openen van de transactie de P/L van de transactie zal worden -€0.2.
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 platform en op de website.
Als de CFD ' s genoteerde valuta verschilt van de account-valuta, worden omgerekend naar de valuta tegen
de geldende wisselkoersen.
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Als het instrument Swap-type punten, de onderstaande formule wordt gebruikt:
Swap Charge = Volume * Punten * Contract size * (aantal dagen de posities worden gehouden)
Als het instrument Swap type is Geld, d.w.z. USD, de onderstaande formule wordt gebruikt:
Swap Charge = Volume * Geld * (aantal dagen de posities worden gehouden)
Het bovenstaande is altijd omgerekend naar de basisvaluta.
De kosten variëren, afhankelijk van de onderliggende beleggingen opties die u kiest. Specifieke informatie
kan gevonden worden https://www.fbs.eu

4|Page

