Tradestone Ltd
PÕHITEABE DOKUMENT
Futuurid
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
Futures leping, mis on standardiseeritud, juriidilise lepingu, et osta või müüa midagi kindlaksmääratud
hinnaga kindlaksmääratud ajal tulevikus poolte vahel ei tunne üksteist. 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
Tulevaste lepingute juriidilise lepingu, et osta või müüa midagi kindlaksmääratud hinnaga
kindlaksmääratud ajal tulevikus poolte vahel ei ole teada, et iga teine. Kindlaksmääratud ajal tulevikus,
millele on kui tarne ja maksmise tekkida—on tuntud üleandmise kuupäev. Sest see on funktsioon
alusvaraga tähtajaline leping on tuletis toode. Futuurid on standardiseeritud ja futuurid tooted on kõik
vahetatud-kaubelda erinevalt BÖRSIVÄLISTE forward.

Eesmärgid
Tähtajaline leping on leping, et osta või müüa alusvara kindlaksmääratud ajal tulevikus kokkulepitud
hinnaga. Konkreetsete lepingute käesolevas dokumendis on raha tasutud arveldusvaluuta lõpliku
lahendamise kuupäev.
Sisenedes futuurid positsiooni, nr esialgne tasumine toimub ostja ja müüja vahel. Pooled on iga teenida või
kaotada summa, olenevalt sellest kõikumisest hinna ja alusvara.
Ostja kasumit), kui väärtus on suurenenud lõppemise hetkel, kui müüja kasumit), kui väärtus on vähenenud.
Futuur pakutakse kauplemine/puhastades varu, mis on rahasumma, mis peab olema deponeeritud kui
futuurid positsiooni avamisel. Summa varu hoitakse tagatisraha tuleb säilitada vähemalt kehtestatud määra
oma kliiriva liikme kindel, ja see summa on tipus üles, kui on kahju kohta seisukoht.
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Mõeldud Jae - Investori
Futuurid on tavaliselt mõeldud kogenud investorid, kellel on ulatuslikud teadmised ja/või kogemused
derivaadid tooteid. Futuurid on võimendatud vahendeid, ja kuna ainult protsendi lepingu väärtust on vaja
kaubelda, see on võimalik kaotada rohkem kui summa raha hoiule eest futuurid positsiooni. Investoritele
vastavalt käesolevas lepingus võivad olla erinevad investeerimisstrateegiad ja vajadustest, sealhulgas, kuid
mitte ainult spekulatsioon, arbitraaži või maandamiseks ja peaks vastu oma investeeringute silmaringi
vastavalt.

Riski Indikaator
1
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3

Madal Risk

4

5

6

7
Kõrge Risk

Kokkuvõte Riski Näitaja: 7 riski näitaja eeldab, et tulevikus, hoitakse kuni selle lõppemist. Tegelikku ohtu
võivad oluliselt erineda, kui sa raha varases staadiumis ja võib saada vähem tagasi. Mõned futuurid ja
futuurid strateegiad on piiratud risk, kuid mõned neist võivad olla kõrge riskiastmega. Sündmused, näiteks
ennetähtaegse lõpetamise seisukoht, võib oluliselt mõjutada väärtus tulevikus.
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 võimalikud kahjud
tulevikus tulemuslikkuse väga kõrgel tasemel. See võib kaasa tuua 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.
Mõnel juhul võib olla vajalik teha täiendavaid makseid maksma kahju. Kogu kahju teil võib tekkida võivad
oluliselt ületada summat investeerida.
See toode ei sisalda kaitset tulevaste turu toimimise nii et võid kaotada osa või kõik oma investeeringutest.
Toode on loetletud kaubelda futuuride turul ja ei ole toime pandud pakutava likviidsuse turul tegijad. Seega,
likviidsus sõltub ainult kättesaadavust ostjate ja müüjate turg. Korrapärase kauplemise aktiivsust täheldatud
ühel hetkel ei ole tagatud regulaarne kauplemine igal muul ajal.
Kui vahendaja teil on ees ei suuda maksta teile, mida on võlgu, võid kaotada kogu oma investeeringu.

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

Reguleerimata tururisk on
Turu häirete riski
valuutarisk
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Huvide Konflikti

Online kauplemise platvormi ja SEE
risk,
Vastaspoole risk

tururisk

Ostes (või, vastavalt olukorrale, müük) see toode näitab, et sa arvad, et alusvara hind tõuseb (või,
olenevalt asjaoludest, vähendada).
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.
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 kaupleb Futuurid. Levinud on vahe Müüa ("Pakkumine") ja Buy
("Ask") hind Tulevikus , 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

Korduvad
kulud,

Levinud

on See vahe osta ja müüa hinnaga

Komisjon

See on laetud kohaldada iga tehingu

Valuuta
konverteerimi
se
Swap tasude

kulu konverteeriva Kasumi või kahjumiga tehingud
valuuta teie kauplemiskonto
Tavaliselt ei esine, sest Futuuridega kauplemise, kuid Firma
võib nõuda väike protsent, et katta varu kasutatakse siis, kui
kauplemine futuuride

, Kui kaua ma peaksin seda hoida ja kas ma võin võtta raha välja varakult?
Vahetuslepingud ei ole soovitatav hoiuaja ja see on investorite õigus otsustada asjakohaste hoiuaeg vastavalt
nende üksikute kauplemise strateegia ja eesmärgid.
Kuidas esitada kaebust?
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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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