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PÕHITEABE DOKUMENT
Cfd kohta Cryptocurrencies
Eesmärk
Käesolev dokument on esitatud seoses EL Pakendatud Jae-ja Kindlustus-põhiste Investeeringute Toodete
Määrusega. Dokument annab teile olulist teavet selle kohta investeerimistoote. See ei ole turundusmaterjal.
Seadus, et aidata teil mõista küsimusi, riskid, kulud, võimaliku kasu ja kahju käesoleva toote ja aidata teil
võrrelda seda teiste toodete nõuda teavet.

Toode
Cfd kohta Cryptocurrency on börsiväliselt kaubeldavate toodete vastaspoolte vahel , et osta või müüa CFD
konkreetse cryptocurrency alusvaraks juures tuntud hind ootuses sulgemise kauplemise vahe kasum.
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
Sul on umbes kauplemine on erinevustehinguid ("CFD"), mille aluseks olev instrument on
Cryptocurrencies. Kõige levinum cryptocurrencies on Bitcoin, Eetriseum, Litecoin ja Pulsatsioon.

Eesmärgid
Cryptocurrencies on krüpteeritud digitaalset kujutist väärtus, mida funktsioon maksevahendina,
arvestusühik ja/või väärtuse säilitajana, ei ole seadusliku maksevahendina mistahes jurisdiktsioonis, ja
millega kaubeldakse reguleerimata detsentraliseeritud digitaalse vahetust. Investor valida, et kaubanduse
Cfd kohta Cryptocurrencies mitmel põhjusel, olgu see siis riskikindlustuse oma rahakott füüsilise krüpto
holdings, saada kokkupuude Cryptocurrencies kui inflatsioon maandada, mitmekesistada olemasoleva
portfelli klassikaline varaklassides või isegi lihtsalt spekulatsioon hinnaerinevused, et genereerida tulu.

Mõeldud Jae - Investori
Cfd kohta Cryptocurrencies on saadud asjaomase aluseks oleva cryptocurrency paari (nt. BTC/USD), mis
hõlmavad üheaegse ostu/müügi üks CFD on krüptovaluuta ja ostu/müügi kohta fiat valuuta. Valuuta, mida
kasutatakse aluseks on nn quote raha (USD) ja valuuta, mis on noteeritud seoses nimetatakse baasvaluutas
(BTC). Hind CFD lepingu Cryptocurrencies tuleneb hind Cryptocurrency. Investor on valik osta (minna
pikk), et CFD - kui investor usub, et baasvaluutas (näiteks Bitcoin) tõuseb seoses quote valuuta, kavatsusega
hiljem neid müüa (sulgeda oma positsiooni) on suurem väärtus. Kui investor usub, et hind quote valuuta
(nt USD) tõuseb seoses baasvaluutas, mida ta võiks müüa (lähevad lühike), et CFD, lootes, et hiljem neid
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osta tagasi (sulgeda oma positsiooni) väiksema hinnaga, kui varem kokku lepitud, et neid müüa. Cfd-dega
kaubeldakse varu. See tähendab, et teil on võimalik võimendada oma investeeringute avades suurem
positsiooni, kui raha on teil koht, kui varu tagatise. Varu on summa, reserveeritud teie kauplemiskonto, et
katta võimalikud kahjumid avatud CFD-positsiooni. On võimalik, et kahju võib olla vajalik varu. Tagatise
nõuetele, võib igal ajal muuta, et kajastada turu tingimustes. Tuleb märkida, et alusvaraks oleva instrumendi
ei ole kunagi tegelikult kuulub teile ja kasum või kahjum, mis on kindlaks määratud vahe ostu-ja
müügihinna CFD on maha arvatud kõik asjakohased kulud (kirjeldatud allpool).
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Kokkuvõte Riski Näitaja: 7. Tta tegelikku ohtu võivad oluliselt erineda, kui sa raha varases staadiumis ja
võib saada vähem tagasi. Cryptocurrencies on väga kõrge risk.
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 cryptocurrency tulemuslikkuse väga kõrgel tasemel. See määrad võimalike kadude kohta saadud
tulemused võivad põhjustada suuri kasumeid või kahjumeid.
Olema teadlik valuutarisk. Võite saada maksed muus valuutas, olenevalt tootest, mistõttu lõplik tagasi
saad, võib sõltuda vahetuskurss kahes vääringus. Seda riski ei peeta näitaja eespool näidatud. Cfd kohta
cryptocurrencies on nr aegumistähtaeg/lõpptähtaeg ja seega see on kuni teil avada ja sulgeda oma
positsiooni.

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
Risk, piiramatu kaotuse
Varu risk
Huvide Konflikti
tururisk

Reguleerimata tururisk on
Turu häirete riski
valuutarisk
Online kauplemise platvormi ja SEE
risk,
Vastaspoole risk

Rohkem konkreetseid kauplemise näiteid selle konkreetse toote kohta võib leida siin.
See põhiteabe dokument, mis ei ole omane eelkõige toote. See kehtib CFD tahes cryptocurrency, mida
pakume meie platvormi. Siiski, iga CFD te sõlmite meiega on teatud teile ja teie valikuid. Sul on eest
valimine aluseks cryptocurrency; kui sa avada ja sulgeda oma positsiooni; suurus oma seisukoht (seega
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varu vaja, eeldusel, et varu piirangud Krüpto Cfd Mittekutselistele klientidele); ja, kas kasutada mingit riski
haldamise vahendid, pakume, nagu stop loss ordereid. Alljärgnevas tabelis on raha, mida võiks
potentsiaalselt kasum või kaotada eri stsenaariumide korral. Iga tulemuslikkuse stsenaariumi aluseks on
konto ainult üks avatud asendis.

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:

Ühekordsed
kulud

Levinud

on See vahe osta ja müüa hinnaga

Valuuta
kulu konverteeriva Kasumi või kahjumiga tehingud
konverteer
valuuta teie kauplemiskonto
imise
Korduvad kulud, Swap tasude See on rahastamisega seotud kulud juhul, kui klient otsustab,
et rulli tagasi seisukohta, et varem või ümbermineku
seisukoht, et hilisem kuupäev kui lõpptähtajani. Sõltuvalt
sellest, kas positsioon on pikk või lühike ja valitsevate
intressimäärade kahe valuuta valuuta paari, ei pruugi teie
konto olla krediteeritakse või debiteeritakse Swap tasu.

Selleks, et näide eeldame, a - kaubanduse ühe palju BTCUSD (üks partii sisaldab ühe ühiku bitcoin) koos
40 USD levinud. 1 X 1 x $40 = $4. Summa $40 kajastuvad nagu ujuv Loss avamisel tehingu võrreldavalt
summa baasvaluutas. 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 elab läbi mt4 ja mt5 platvorms, kohta FBS ETTEVÕTJA ja Ettevõtte veebilehel.
Kui CFD on noteeritud valuuta erineb konto valuutast, see konverteeritakse konto valuuta valitsevad
vahetuskursid.
Kui instrumendi Vahetustehingu tüüp on points, kasutatakse järgmist valemit:
Vaheta Tasu = Maht * Punktid * Lepingu suurus * (arv päeva jooksul kohtadel on).
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Kui instrumendi Vahetustehingu tüüp on Raha, st USD, kasutatakse järgmist valemit:
Vaheta Tasu = Maht * Raha * (päevade arv seisukohtas hoitakse).
Eespool on alati ümber konto põhivaluuta. Kulud sõltuvad alusvara investeeringute valikud, mida choose.
Konkreetset teavet võib leida https://www.fbs.eu
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