AVAINTIETOASIAKIRJA
Swap
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
Swapit ovat tarjoamia Tradestone Limited (jäljempänä "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
Swap voi olla samanaikaisesti vaihto identtinen määrä yhtä valuuttaa vastaan toisen valuutan vaihtoa kiinteä korko
vs. kelluva korko yli tietyn ajan, tai jopa vaihtaa vuosittain tuottoa ennalta määrätyn indeksi vs. vaihtuva korko, joka
perustuu nimellisarvo. FX Swap on solminut Tradestone kahdenvälisesti.

Tavoitteet
Tavoitteena FX Swap esimerkiksi, on vaihtaa rahavirrat kahden valuutan kaksi ennalta päivää kaksi ennalta FX
hinnat. Tämä liittyy samanaikainen osto ja myynti kaksi valuutat ja päinvastoin ostaa ja myydä myöhemmin
arvopäivä. Hinnoittelu FX swap perustuu spot-hinta taustalla valuutta-pari ja asiaa eteenpäin pistettä, jotka johtuvat
suhteellinen sovellettava korko on kaksi valuuttaa mukana. Tämä voidaan suojautua valuutan arvoa tai edes
spekuloida sekä valuutan hinnan muutos ja korkojen ero liittyvät valuutat.
Tavoitteena korko - Swap esimerkiksi, on vaihtaa korot, yksi ennalta on tiedossa, ja toinen, joka on kelluva ja
päätetään tulevaisuudessa yli tietyn ajan, molemmat perustuvat laskennallinen määrä, joka voidaan maksaa
fyysisesti kokonaan tai vain nettouttaa riippuen neuvotteluja osapuolten välillä. Tätä käytetään spekuloida tai
suojautua korkotason muutokset.

Tarkoituksena On Vähittäiskaupan Sijoittaja
FX Swap on tarkoitettu sijoittajien kanssa täytyy suojata valuutta-asema tai jotka tarvitsevat rahaston valuutta
rahavirta epäsuhta. Tarkoitettu sijoittajien tulisi olla merkitystä kaupankäynnin kokemus tai alan työkokemusta ja
olisi voitava ymmärtää tärkein tuotteen ominaisuudet, kuten vakuusvaatimukset, vakuuksien, cut-out ja
vastapuoliriski, koska sen OTC luonto.
FX Swap ei ole suositeltava pitoaika ja se on sijoittajien harkintavalta päättää sopiva pitoaika mukaan niiden
yksittäisten kaupankäynnin strategiaa ja tavoitteita.
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Korkea Riski

Yleinen riski-indikaattori on opas riskitaso tämä tuote verrattuna muihin tuotteisiin. Se osoittaa,
kuinka todennäköistä on, että tuote menettää rahaa, koska liikkeet markkinoilla tai koska emme
pysty maksamaan.
Olemme luokitelleet tämän tuotteen 7 ulos 7, joka on korkein riskiluokka. Tämä hinnat
mahdolliset tappiot tulevaisuudessa suorituskyky erittäin korkealla tasolla. Tämä voi aiheuttaa
suuria voittoja tai tappioita.
Olla tietoinen valuuttariskistä. Et voi vastaanottaa maksuja eri valuutassa tuotteesta riippuen,
joten lopullinen paluu saat voi riippua vaihtokurssi kahden valuutan. Tämä riskin ei katsota
indikaattori yllä.
Joissakin tapauksissa saatat joutua tekemään muita maksuja maksamaan tappiot. Yhteensä
menetys voi aiheutua saattaa olla merkittävästi suurempi määrä sijoitetaan.
Tämä tuote ei sisällä mitään suojaa tulevaisuuden markkinoilla suorituskykyä, joten voit menettää
osan tai koko sijoituksesi.

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
Riski rajaton menetys
Marginaali riski
eturistiriitoja
markkinariski

Sääntelemätöntä Markkinoilla Riski
markkinahäiriöiden riski
valuuttariski
Online-kaupankäynnin foorumi ja SE
riski
Vastapuoliriski

Tarkempia kaupankäynnin esimerkkejä tässä nimenomaisessa tuote löytyy täältä.

Mitä tapahtuu, jos Yhtiö ei pysty maksamaan?
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.
Lisätietoja tutustu Sijoittajien korvausrahasto Politiikka
https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf

Mitkä ovat kustannukset?
Yhtiö perii spread kun sijoittaja käy kauppaa Swap. Levitä eroa Myydä ("Tarjous") ja Ostaa ("Kysyä")
hinta Swap. Levitä kunkin kohde-etuuden on kuvattu Yhtiön verkkosivuilla klikkaamalla tästä. Mutta
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jokainen sijoittaja voi olla eri leviää kokonaan tai osittain kohde-etuuden perusteella sijoittajan historia,
volume, toimintaa tai tiettyjä tarjouksia. Alla oleva taulukko kuvaa esimerkki, millaisia kustannuksia sekä
niiden merkitys:
Mitkä ovat kustannukset?
Alla olevassa taulukossa on esitetty eri kustannusluokkien

kertaluonteiset Levitä
kustannukset

Toistuvat
kustannukset

Tämä on ero ostaa ja myydä hintaan

Eteenpäi
n Pistettä

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

Valuutan
muuntamin
en
Swap-maksut

kustannukset muuntaa Voitto tai Tappio kaupat valuutta
Kaupankäynnin Tilisi
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?
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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