Tradestone Ltd
PÕHITEABE DOKUMENT
Tuletisinstrumentide Instrumendi Krediidiriski
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
Tuletisinstrumentide puhul, mis 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
Krediididerivatiivi on rahaline leping, mis võimaldab pooled vähendada nende krediidiriski. Krediidi
tuletisinstrumendid koosnevad erakapitalil, kaubeldavad kahepoolne leping kahe osapoole vahel, on
võlausaldajal/võlgniku suhe. See võimaldab võlausaldajale üleandmist kolmandale isikule võimaliku riski,
et võlgnik on oma kohustusi rikkunud.

Eesmärgid
Krediidi tuletisinstrumendid hõlmata krediidi tasumatajätmise vahetuslepingud, collateralized debt
obligations, kogutulu vahetuslepingud, krediidiriski vahetustehingute valikud ja krediidi levis edasi.
Sisuliselt kõik tuletisväärtpaberite puhul on kindlustuse tooteid, eriti krediididerivatiividega.
Tuletisinstrumente kasutatakse ka spekulantide poolt panustada suunas alusvara.
Krediididerivatiivi, samas on turvalisus, ei ole füüsiline vara. Selle asemel, see on leping. Leping võimaldab
krediidiriski ülekandmist, mis on seotud alusvaraga üksuse ühelt poolelt teisele, ilma ülekandmise aluseks
tegelik isik. Näiteks pank asjaomase laenuvõtja ei suuda laenu tagasi maksta laenu on võimalik end kaitsta,
kandes krediidiriski teisele poole, samas hoides laenu oma raamatuid. See ütles, tavaline eesmärgi kaupleb
tuletisinstrumentidega seotud krediidiriski maandamiseks pikka säriaega, et investor on, kas see võeti vastu
valitsuse võlakirja, huvi, laos või konkreetse laenuvõtja.

Mõeldud Jae - Investori
Tuletisinstrumentide krediidiriski ülekandmist on tavaliselt mõeldud kogenud investorid, kellel on
ulatuslikud teadmised ja/või kogemused krediidiriskiga seotud tooteid. Investorid selle toote võivad olla
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erinevad investeerimisstrateegiad ja vajadustele, alates maandamiseks vastu võimalik oodata jätmisest
mõned laenude või võlakirjade ja ei ole lõpeb kell spekulatsioon või arbitraaži, ja peaks vastu oma
investeeringute silmaringi vastavalt.

Riski Indikaator
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Madal Risk

6

7
Kõrge Risk

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
Krediidirisk on sisuliselt turu tajun emitendi's makseviivituse tõenäosus. Investorid on avatud
krediidiriskile, kui nad oman emitendi võlakohustuste. See võib olla ettevõtte, valitsuse või isegi vallabond.
"Krediidiriski vahetustehingute" (CD-d) pakuvad kaitset vaikimisi võimaldades investoritel võtta
seisukohta küsimuses, maksejõuetuse risk võlakirja emitendi.
Investor võib oma CD-d, et viited ühe võlakirja või indeks mitme võlakirjad. Kaaluda investeerimisfond,
mis omab suurt portfelli investeerimisjärgu ettevõtete võlakirjadesse. Fondi juht mõtleb, et rahalised
tingimused ei kavatse kannatada ja ettevõtte maksejõuetuse risk tõuseb lühiajaliselt.
Fondi saab osta kaitse tõusev maksejõuetuse riski, ostes krediidiriski ülekandetehingust indeks, mis viited
100 investeerimisjärgu võlakirjade emitendid. Indeks CD-sid on palju nagu S&P 500 CD-d—see ühendab
kokkupuude laia võlakirjade emitendid ühte indeks.Kulu indeks tõuseb, kui maksejõuetuse risk tõuseb.
Juhul, kui võlakirjade default, müüja vaikimisi kaitse on lepinguliselt kohustatud tasuma omanikule
vaikimisi kaitse vahe võlakirja nimiväärtusega 100 senti dollari ja turuhind võlakirjade post-vaikimisi.
Pärast seda vaikimisi, kui võlakiri on kauplemise puhul 60 senti dollari müüja vaikimisi kaitse on
kohustatud tasuma kaitse omaniku $40 ($100 aktsia nimiväärtus miinus turg hind $60). Kui vaikimisi kaitse
omanik on ka võlakirja omanik, $40 makse võrdub mark-to-market kahjumid nende täitmata võlakirjad.
Rohkem konkreetseid kauplemise näiteid selle konkreetse toote kohta võib leida siin.

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.
Täpsemat infot vaadake meie investeeringute tagamise Fondi Poliitika
https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf
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Millised on kulud?
Ettevõte tasud levinud ja komisjoni kui investor kaupleb krediididerivatiivi vahend. Levinud on vahe Müüa
("Pakkumine") ja Buy ("Ask") hind derivaat , mis on korrutatud tehingu suurus. Leviku iga alusvara on
üksikasjalikult Ettevõtte kodulehel, klikkides siin. Allpool tabelis on toodud portreteerib illustratsioon tüüpi
kulud koos oma tähendus:

Millised on kulud?
Allolev tabel näitab erinevate kululiikide
ühekordsed
kulud

Levinud

on See vahe osta ja müüa hinnaga

Edasi
Punktid

on See vahe spot-ja forward-rate. See võib olla tasuta või saada.

Valuuta
konverteerim
ise
Komisjoni

kulu konverteeriva Kasumi või kahjumiga tehingud valuuta
teie kauplemiskonto

Korduvad kulud, Swap tasude

tasu eest võetakse tasu iga tehingu

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.

Kui kaua ma peaksin hoidma seda ja ma saan võtta raha välja varakult?
Vahetuslepingud ei ole soovitatav hoiuaja ja see on investorite õigus otsustada asjakohaste hoiuaeg vastavalt
oma individuaalsetele kauplemise strateegia ja eesmärgid.
Kuidas esitada kaebust?
Kliendid, kes soovivad esitada kaebuse, saab seda teha esitades kaebuse vormi allpool e-posti aadress:
complaints@fbs.eu
täielik kaebab menetluse ja kaebuse esitamise vormi võib leida Ettevõtte kodulehelt.
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