Tradestone Ltd
PÕHITEABE DOKUMENT
CFD Kaup
Eesmärk
Thei document provides you (edaspidi "Klient") with key information about thinvestment product. It ei not marketing material.
The information on required by law to help you understand the nature, risks, costs, potential gains and losses of thei produk
and to help you compare it with other products.

Toode
CFD on pakutud Tradestone Limited (edaspidi ka "Ettevõte", "Meie" või "Meid"), Vabariigis registreeritud
Küprosel. Ettevõte on volitatud ja reguleeritud Küpros Securities and Exchange Commission, Küprose
Vabariigi, koos litsentsi number 331/17. Lisainformatsiooni saamiseks palun helistage +357 25 313540 või
minna https://fbs.eu/en.

Hoiatus
You are about to purchase a product that on nrt simple and may be difficult to understand.

Mis on see toode?
Tüüp
See investeering toode on Leping, mille Erinevused ("CFD") kauba vahend. CFD on Üle Leti ("VABATURU")
võimendatud finantsinstrumendi ja selle väärtus on kindlaks aluseks väärtus alusvara. Investor saab kasumit või
kahjumit kohta CFD põhineb suunas valida (Osta või Müüa) ja suunas alusvara väärtuse. CFD on arveldada
rahas vaid ja investor on mingeid õigusi tegelik alusvara. Käesolev dokument sisaldab põhilist informatsiooni
Cfd-kui aluseks investeeringuid, mida te valida on kauba tuletisinstrumendi nagu kuld.

Eesmärgid
Eesmärk CFD on võimaldada investor saada võimendatud kokkupuude liikumine alusvara väärtuse (kas üles
või alla), ilma et tegelikult oleks vaja osta või müüa alusvara. Kokkupuute on võimendatud, kuna CFD on
vaja ainult väike osa nominaalväärtus leping tuleb panna ette esialgse marginaali ning on üks olulisemaid
omadusi kauplemise Cfd. Juhul, tooraine-CFD, hinnad, aluseks on pakkumise kauba hinna. Hinnad selle
konkreetse investeerimistoote võib saada kas likviidsuse pakkujad, kes saavad sellised hinnad alates
asjakohase vahetuse või vahetult asjaomaste vahetust. Turu kaubad on avatud kogu nädala. Konkreetsete
trading ajakava palun kontrollige järgmist kodulehel https://www.fbs.eu .

Mõeldud Investori
Cfd on mõeldud investoritele, kes soovivad suunatud tehingute ja ära hindade lühiajalist liikumist
vahetuskursid, valuutade ja on võime säilitada risk kaotada kogu oma investeeringu summa lühikese aja
jooksul. Need investorid on teadmised, või on kogenud koos finantsvõimendusega toodete ja on täielikult
mõista, kuidas hinnad Cfd on saadud, nagu ka põhimõistete varu ja finantsvõimendus.

Riski Indikaator
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Kokkuvõte riski näitaja on juhend riski taset selle toote kohta võrreldes teiste toodetega. See näitab, kui
tõenäoline see on, et toode kaotad raha, sest liikumised turgudel või, sest me ei saa teile maksta. Meil on
klassifitseeritud selle toote 7 out of 7, mis on suurim risk klassi. See määrad tulenevaid võimalikke
kahjumeid tulevikus toote toimivust väga kõrgel tasemel.
Seda riski näitaja eeldab, et teil hoida toote kuni 24 tundi. Sa ei pruugi olla võimalik sulgeda toode kergesti
või siis võib olla, et sulgeda hinnaga, mis oluliselt mõjutavad tulu oma investeeringuid. Cfd võib olla mõjutatud
libisemine või võimetus lähedal toote juures soovitud hinda, kuna puudub sellise hinnaga turul. Cfd on
VABATURU toodete ja ei saa müüdud tahes valuuta, Mitmepoolses kauplemissüsteemis
(edaspidimitmepoolse KAUPLEMISSÜSTEEMI") või muu kauplemise koht. Ei ole kapitali kaitset tururisk,
krediidirisk-või likviidsusriski tulemuste prognoosid (eeldades, et ei Üleöö Rahastamise mõju):

Tulemuslikkuse Stsenaariumid
Seal on mitu liiki kauplemisportfelli riskide, sealhulgas finantsvõimenduse risk, mis sa peaksid olema
teadlikud enne algust kaubandus. Teave teguritest, mis mõjutavad jõudlust ning see toode on üksikasjalikult
allpool sealhulgas, kuid mitte ainult:
Finantsvõimenduse Risk
Reguleerimata tururisk on
Risk, piiramatu kaotuse
Turu häirete riski
Varu risk
valuutarisk
Huvide Konflikti
Online kauplemise platvormi ja SEE
risk,
tururisk
Vastaspoole risk
Rohkem konkreetseid kauplemise näiteid selle konkreetse toote kohta võib leida siit:

Mis juhtub, kui Ettevõte ei suuda välja maksta?
Juhul, kui Ettevõte muutub maksejõuetuks ja ei suuda välja maksta, et oma investorite, Klientide võib olla
abikõlblik on hüvitis kuni 20 000 eurot, mille investeeringute tagamise Fondi poolt loodud Küpros Securities
and Exchange Commission.
Lisateabe saamiseks lugege läbi meie investeeringute tagamise Fondi Poliitika
https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf

Millised on kulud?
Ettevõte tasud levinud kui investor tehingute CFD. Levinud on vahe Müüa ("Pakkumine") ja Buy ("Ask")
hind CFD, mis on korrutatud tehingu suurus. Leviku iga alusvara on üksikasjalikult Ettevõtte kodulehel,
klikkides siin. Aga iga investor võib olla erinev levib kohta kõigi või mõne alusvara põhineb investori
ajalugu, maht, tegevuste või teatud tutvustusi.

Allpool tabelis on toodud portreteerib illustratsioon tüüpi kulud koos oma tähendus:
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Levinud

vahe osta hinnaga ja müüa hinnaga nimetatakse leviku. See
kulu on realiseeritud iga kord, kui sa avada ja sulgeda
kaubandust.

Valuuta
Konverteerimine

Tahes raha, realiseeritud kasum ja kahjum, korrigeerimine,
lõivud ja tasud, mis on nomineeritud muus valuutas kui
baasvaluutas oma konto teisendatakse baasvaluuta oma konto
ja valuuta konverteerimise tasu võetakse maha teie kontolt.

Ühekordsete
kulude

komisjoni 25.$ ühe partii suurus (ainult WTI ja Brent Nafta)
Komisjon

Ligikaudu 0.06% 1 partii iga kauba.
Jooksvad
kulud

iga Päev holding
Kulu/Swap/Rollover

tasu oma kontole iga öö, et oma positsiooni hoida. See
tähendab, et mida kauem te hoidke positsiooni, seda rohkem
see maksab. Kolmapäeviti, Swap on laetud 3 korda.
Vahetuslepingud saab vaadata kauplemisplatvormi ja
Ettevõtte veebilehel.

Selleks, et näide eeldame, tehing 10 barrelit osakute WTI Nafta 2 seemet levitada. Pip WTI Nafta on 2.
koma kohalise hind (10 barrelit*0.01)*2=0.2$, vahe võrdub 0,2$
Summa $0.2 arvatakse maha P/L avamisel tehing ja seetõttu kohe pärast avamist tehingu P/L kohta, et tehing
on -$0.2.
Lisaks eespool Firma maksud Üleöö Rahastamise (KOHTA) pakkumisi, mis jäävad avatud lõpus iga päev
kauplemiseks. See võib olla suhtes krediit-või deebetkaart, mis arvutatakse, lähtudes vastavate
intressimäärade valuutade suhtes, mille aluseks olev instrument on kaubeldav. Swap tasude kohta on
saadaval läbi elada mt4 platvorm ja veebilehel.
Kui CFD on noteeritud valuuta erineb konto valuutast, see konverteeritakse konto valuuta valitsevad
vahetuskursid.
Kui instrumendi Vahetustehingu tüüp on punktid, kasutatakse järgmist valemit:
Vaheta Tasu = Maht * Punktid * Lepingu suurus * (päevade arv, mil kohtadel on)
Kui instrumendi Vahetustehingu tüüp on Raha, st USD, kasutatakse järgmist valemit:
Vaheta Tasu = Maht * Raha * (päevade arv, mil kohtadel on)
Eespool on alati ümber konto põhivaluuta.
Kulud sõltuvad alusvara investeerimise võimalusi valida. Konkreetset teavet võib leida https://www.fbs.el
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