Tradestone Ltd
AVAINTIETOASIAKIRJA
Johdannaiset Väline Luottoriskin
Tarkoitus
Tson document provides you (jäljempänä "Asiakas") wits key information about thon investment product. It
on not marketing material. The information on required by lan to help you vrstand the nature, risks, costs,
potential gains and losses of thon produaj and to help you compare it with other products.

Tuote
Johdannaissopimukset ovat tarjoamia Tradestone Limited (jäljempänä myös "Yhtiö", "Me" tai
"Meitä"), rekisteröity Kyproksen Tasavallan. Yhtiö on valtuutettu ja säännelty kypros Securities and
Exchange Commission, Kyproksen Tasavallan, lisenssin numero 331/17. Lisätietoja soita +357 25
313540 tai mennä https://fbs.eu/en.

Hälytys
You are about to purchase a product tsat is ot simple and may be difficult to understand.

Mikä on tämän
tuotteen?
Tyyppi
Luottojohdannainen on taloudellinen sopimus, jonka avulla osapuolet voivat minimoida luottoriskiä.
Luottojohdannaiset koostuu yksityisessä omistuksessa, neuvoteltavissa kahdenvälinen sopimus kahden
osapuolen välillä velkoja/velallinen suhde. Sen avulla velkoja voi siirtää kolmannelle osapuolelle riski
velallinen jättämisestä.

Tavoitteet
Luottojohdannaiset ovat luotto-default swap, vakuudellisten velkasitoumusten, total return swap, credit
default swap vaihtoehtoja, ja luotto levittää eteenpäin. Pohjimmiltaan, kaikki johdannaistuotteet ovat
vakuutus tuotteita, erityisesti luottojohdannaisten. Johdannaisia käytetään myös keinottelijat panostaa
suuntaan olevat varat.
Luottojohdannaisen, kun on turvallisuus, ei ole fyysinen voimavara. Sen sijaan, se on sopimus. Sopimus
mahdollistaa luottoriskin siirron, jotka liittyvät kohde-etuutena olevan yhteisön yhdeltä osapuolelta toiselle
ilman, että siirrät todellinen taustalla oleva yhteisö. Esimerkiksi pankki huolissaan lainanottaja ei voi
maksaa lainan voi suojella itseään siirtämällä luoton riski toiselle osapuolelle, kun pitää lainan sen kirjoja.
Se sanoi, tavallista tavoitetta kaupankäynnin johdannaiset , jotka liittyvät luottoriskin, on hedge-pitkä
altistus, että sijoittaja on, onko se oli vastaan valtion joukkolainojen, kiinnostusta, varastossa tai tietyn
lainanottajan.

Tarkoituksena On Vähittäiskaupan Sijoittaja
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Johdannaisten luottoriskin siirron ovat tyypillisesti tarkoitettu ammattimaisille sijoittajille, joilla on laaja
tuntemus ja/tai kokemus luottoriskin liittyviä tuotteita. Sijoittajille tämä tuote voi olla erilaisia
sijoitusstrategioita ja tarpeisiin, alkaen suojaavat mahdollista odotettavissa laiminlyö joitakin lainoja tai
side, ja päättyy spekulointia tai katvealueiden, ja pitäisi hyväksyä heidän sijoitushorisontin vastaavasti.
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Korkea Riski

Suorituskyvyn Skenaarioita
On olemassa useita tyyppisiä kaupankäynnin riski, mukaan lukien vipuvaikutus riski, joka sinun
pitäisi olla tietoinen ennen kuin aloitat kaupan. Tietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat tuotteen
suorituskykyyn ovat yksityiskohtaisia alla , mukaan lukien mutta ei rajoittuen:
Vipuvaikutus Riski
Sääntelemätöntä Markkinoilla Riski
Riski rajaton menetys
markkinahäiriöiden riski
Marginaali riski
valuuttariski
eturistiriitoja
Online-kaupankäynnin foorumi ja SE
riski
markkinariski
Vastapuoliriski
Luottoriski on pohjimmiltaan markkinoiden käsitysn liikkeeseenlaskija's todennäköisyydellä oletusarvo.
Sijoittajat ovat alttiina luottoriski, jos he omistavatn liikkeeseenlaskijan velka. Se voi olla yritys, hallitus,
tai edes kunnanbond.
"Luotto-default swap" (CDS) tarjoavat suojan default, jonka avulla sijoittajat voivat ottaa kantaa default
riski joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija.
Sijoittaja voi omistaa CD-levyjä, joka viittaa yhden bond tai indeksi useita joukkovelkakirjoja. Harkitse
investointien rahasto, joka omistaa suuri portfolio investment grade-yrityslainat. Salkunhoitaja uskoo, että
taloudelliset edellytykset ovat menossa huonontua ja yritysten maksukyvyttömyysriskin nousee lyhyellä
aikavälillä.
Rahasto voi ostaa suojaa nouseva default riskin ostamalla credit default swap-indeksi, joka viittaa 100
investment grade bond liikkeeseenlaskijat. Indeksi CD-levyjä on paljon, kuten S&P 500-CDS—se yhdistää
altistuminen laaja-alaisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijoiden yhteen indeksiin.Kustannukset
indeksi nousee, kun maksukyvyttömyysriskin nousee.
Jos bond oletus, myyjä default suoja on velvollinen maksamaan omistajalle default suojaa ero bondin
nimellisarvo on 100 senttiä dollarilta, ja markkinahinta bond post-oletus.
Jälkeen oletuksena, jos joukkovelkakirjalaina on kaupankäynnin 60 senttiä dollarilta, myyjä default suojelu
on velvollinen maksamaan suojan omistaja $40 ($100 nimellisarvo miinus markkinoilla hinta $60). Jos
oletus suojan omistajan on myös joukkovelkakirjalainan haltija, $40 maksu on sama mark-to-markettappiot niiden laiminlyödyn joukkovelkakirjoja.
Tarkempia kaupankäynnin esimerkkejä tässä nimenomaisessa tuote löytyy täältä.

Mitä tapahtuu, jos Yhtiö ei pysty maksamaan?
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Siinä tapauksessa, että Yhtiö tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty maksamaan sijoittajille,
ammattimaisille Asiakkaille voidaan myöntää korvausta enintään 20 000 euroa Sijoittajan
korvausrahasto on perustettu kypros Securities and Exchange Commission.
Lisää tiedot, tutustu meidän Sijoittajien korvausrahasto Politiikka
https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf

Mitkä ovat kustannukset?
Yhtiö perii spread ja komissio kun sijoittaja käy kauppaa luotto-johdannaissopimus. Levitä eroa Myydä
("Tarjous") ja Ostaa ("Kysyä") hinta johdannainen , joka on kerrottuna koko juttu. Levitä kunkin kohdeetuuden on kuvattu Yhtiön verkkosivuilla klikkaamalla tästä. Alla oleva taulukko kuvaa esimerkki,
millaisia kustannuksia sekä niiden merkitys:

Mitkä ovat kustannukset?
Alla olevassa taulukossa on esitetty eri kustannusluokkien
kertaluonteiset Levitä
kustannukset
Eteenpäin
Pistettä

Toistuvat
kustannukset

Tämä on ero ostaa ja myydä hintaan
Tämä on ero spot-ja forward-korko. Se voi olla vastuussa tai saada.

Valuutan
muuntaminen

kustannukset muuntaa Voitto tai Tappio kaupat valuutta
Kaupankäynnin Tilisi

Komission

maksu peritään jokaisesta liiketoimesta

Swap-maksut

Tämä on rahoitus kustannukset siinä tapauksessa, että asiakas
päättää perua asema aikaisempi päivämäärä tai kaatuessa asema on
uudempi päiväys kuin eräpäivä. Riippuen siitä, onko kanta on pitkä
tai lyhyt ja vallitseva korkotaso kahden valuutan valuutan paria,
tilisi voi hyvitetään tai veloitetaan kanssa Swap maksu.

Kuinka kauan minun pitäisi pitää sitä ja voin ottaa rahat pois aikaisin?
Swap ei ole suositeltava pitoaika ja se on sijoittajien harkintavalta päättää sopiva pitoaika mukaan niiden
yksittäisten kaupankäynnin strategiaa ja tavoitteita.
Miten voin valittaa?
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Asiakkaat, jotka haluavat tehdä valituksen voi tehdä niin lähettämällä valituksen muodossa alla
sähköpostiosoite: complaints@fbs.eu
täydellinen menettely valittaa ja valitus lomake löytyy Yhtiön internet-sivuilta.
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