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LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓKAT, DOKUMENTUM
Cfd Cryptocurrencies
Cél
Ez a dokumentum feltéve kapcsolatban, hogy az EU Csomagolt Kiskereskedelmi, illetve Biztosítási alapú
Befektetési Termékek Rendelet. A dokumentum nyújt önnek a legfontosabb információkat erről a
befektetési termék. Nem marketinganyag. Törvény, hogy segítsen megérteni a természet, a kockázatokat, a
költségek, a potenciális nyereség vagy veszteség ez a termék segít összehasonlítani más termékek
szükségük van ezekre az információkra.

Termék
Cfd Fizetőeszköz vagy a tőzsdén forgalmazott termékek között az ügyfelek , hogy vásárolni vagy eladni
egy CFD egy adott fizetőeszköz , mint mögöttes az ismert ár , a felkészülés záró a kereskedelmi különbség
a profit. A Társaság jogosult által szabályozott, Ciprus Securities and Exchange commission, a Ciprusi
Köztársaság, a rendszám 331/17. További információért kérjük, hívja a +357 25 313540 vagy
https://fbs.eu/en.

Figyelmeztetés
You are about to purchase a product a that a nemt saztmole and megyy be a dénfféna cult a to understand.

Mi ez a termék?
Típus
Arról, hogy a kereskedelmi Szerződésben a Különbség ("CFD") a mögöttes eszköz, hogy
Cryptocurrencies. A leggyakoribb cryptocurrencies vagy a Bitcoin, Étereum, Litecoin pedig Lüktet.

Célok
Cryptocurrencies titkosított digitális ábrázolása érték, amely a funkciója, mint csereeszköz, egy elszámolási
egység, és/vagy a tárolt érték, nem törvényes fizetőeszköz állapot feltüntetésével bármely joghatóság,
illetve kereskednek nem szabályozott decentralizált digitális cseréket. Befektető választhatja, hogy a
kereskedelem a Cfd-Cryptocurrencies több okból, legyen az fedezeti a tárca fizikai crypto üzemek, egyre
expozíció Cryptocurrencies, mint az infláció, a fedezeti, diverzifikálása meglévő portfolió klasszikus
eszközosztály, vagy akár csak a spekuláció az ár különbség, hogy bevételt.

Célja A Lakossági Befektető
Cfd Cryptocurrencies származnak, a vonatkozó mögöttes fizetőeszköz pár (pl. BTC/USD), mely magában
foglalja az egyidejű vásárlása/eladása egy CFD egy cryptopénznemet, majd az adásvétel , az egy fiat valuta.
A valuta használni, mint a referencia az úgynevezett idézet valuta (USD), valamint a valutában jegyzett
kapcsolatban hívják az alappénznem (BTC). Az ár a CFD szerződés Cryptocurrencies származik az ár a
Fizetőeszköz. A befektető a választás, hogy vásárolni (hosszú) a CFD , ha a befektető úgy véli, hogy az
alap pénznem (pl. a Bitcoin) emelkedik kapcsolatban, hogy az ajánlat pénznem, azzal a szándékkal, hogy
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később eladja őket (közel a helyzet), a nagyobb érték. Ha a befektető úgy véli, hogy az ár az idézet pénznem
(pl. USD) emelkedik kapcsolatban az alappénznem, el tud adni (rövid) a CFD, arra számítva, hogy később
is vásárolni őket vissza (közel a helyzet), alacsonyabb áron, mint korábban megállapodott, hogy eladja őket.
Cfd kereskedés tőkeáttétellel történik. Ez azt jelenti, hogy ön tudja, hogy felerősítse a beruházás
megnyitásával nagyobb pozíciók, mint az alapok kell a hely, mint fedezeti biztosíték. A különbözet az az
összeg, fenntartva a kereskedési számla fedezi az esetleges veszteségek nyitott CFD pozíció. Lehetséges,
hogy a veszteség meghaladhatja a szükséges különbözetet. Fedezeti követelmények módosítható bármikor
tükrözik a piaci viszonyokat. Meg kell jegyezni, hogy a mögöttes eszköz tulajdonképpen soha sem
tulajdona volt a nyereség vagy veszteség határozza meg a különbség a között, hogy a vételi, eladási árát, a
CFD, mínusz bármely vonatkozó költségek (alább részletezett).
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Magas Kockázat

Összefoglaló Kockázati Mutató: 7. Tő általában a kockázat jelentősen változhat, ha készpénz a korai
szakaszban, ezért lehet, hogy vissza kevesebb. Cryptocurrencies nagyon magas a kockázat.
Az összefoglaló kockázati mutató egy útmutató, hogy a kockázati szint ez a termék, mint más termékek.
Ez azt mutatja, hogy mennyire valószínű az, hogy a termék pénzt fog veszíteni, mert a mozgások a
piacokon, vagy azért, mert képtelenek vagyunk fizetni neked.
Van titkos ez a termék, mint a 7 a 7, amely a legmagasabb kockázati osztály. Ezt árak a potenciális
veszteségek fizetőeszköz teljesítmény nagyon magas szinten. Ezt árak a potenciális veszteségek
teljesítményt eredményezhet nagy nyereség vagy veszteség.
Legyen tisztában a árfolyamkockázat. Előfordulhat, hogy a kifizetések más pénznemben attól függően,
hogy a termék, így a végső vissza te is függhet, hogy az árfolyam a két valuta között. Ez a kockázat nem
vették figyelembe a mutató a fenti képen látható. Cfd cryptocurrencies nincs lejárati/lejárat dátuma, ezért
fel, hogy nyissa ki, majd csukja be a pozíciót.

Teljesítmény Forgatókönyvek
Vannak több jellegek-a kereskedési kockázat, beleértve a tőkeáttétel kockázat, amely tudnia kell,
mielőtt kezdődik, hogy a kereskedelem. Információ a tényezők, amelyek befolyásolják a teljesítményt
a termék részletes leírása alább, beleértve, de nem kizárólagosan:
Előny Kockázat
Kockázat korlátlan veszteség
Fedezeti kockázata
az összeférhetetlenség
a Piaci Kockázat,

Szabályozatlan Piaci Kockázat
Piaci zavarok kockázatát
devizaárfolyam-kockázat
Online kereskedési platform, EZ a
kockázat
Partnerkockázat

További konkrét kereskedési példák ebben a konkrét termék megtalálható itt.
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Ez a legfontosabb információkat, dokumentum nem jellemző, hogy egy adott termék. Ez vonatkozik a CFD
bármely fizetőeszköz kínálunk a platform. Azonban minden egyes CFD lép velünk jellemző, hogy a
döntéseket. Ön lesz a felelős kiválasztása az alapul szolgáló fizetőeszköz; ha nyissa ki, majd csukja be a
helyzetben; a méret a helyzetben (tehát a különbözet szükséges, feltéve, hogy a különbözetet határértékek
Crypto Cfd a Lakossági ügyfelek); valamint, hogy használja-e bármilyen kockázatkezelési eszközöket
kínálunk, mint például a stop-loss megbízás. Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy a pénz, amit esetleg
nyereség vagy elveszíti alatt különböző forgatókönyvek. Minden egyes a teljesítmény forgatókönyv alapja
egy számla csak egy nyitott pozíció.

Mi történik, ha a Cég nem tud fizetni?
Abban az esetben, ha a Társaság fizetésképtelenné válik, illetve nem fizeti ki a befektetőknek, Lakossági
Ügyfelek jogosult kártérítésre, legfeljebb 20 000 eur, amelyet a Befektető-védelmi Alap által létrehozott,
a Ciprusi Securities and Exchange commission.
További információért kérjük, tekintse át a Befektető-védelmi Alap Politika
https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf

Mi a költségek ?
A Cég a díjak egy elterjedt, amikor egy befektető kereskedés CFD. Egy elterjedt a különbség az, hogy az
Eladni ("Ajánlat"), majd Vásárolni, ("Kérem") ár a CFD, amely megszorozzuk az üzlet méretét. A spread
per minden mögöttes eszköz részletes a Társaság honlapján kattintva itt. De minden befektető számára
lehet, hogy más terjed a mögöttes eszköz alapján a befektető történelem, hangerő, tevékenységek vagy
bizonyos akciók. Az alábbi táblázat ábrázolja egy illusztráció típusú költségek mellett a jelentése:

Egyszeri
költségek

Visszatérő
költségek

Terjedését

Ez a különbség a között, hogy a vételi, illetve eladási ár,

Pénznem
átváltási

költség konvertálni a Nyereség vagy Veszteség, a
kereskedéseket a deviza Kereskedési Számla

Swap díjak

a finanszírozási költség, amennyiben az ügyfél úgy dönt, hogy
állítsa vissza a helyzetben, hogy egy korábbi időpontban, vagy
felborulása a helyzetben, hogy egy későbbi időpont, mint a
lejárat dátuma. Attól függően, hogy a pozíció rövid vagy
hosszú, s a mindenkori kamatok a két valuta, a deviza-pár,
előfordulhat, hogy fiókját jóváírásra, illetve terhelésre kerül a
Csere díja.

A cél a példában feltételezzük, a kereskedelem egy csomó BTCUSD (egy csomó tartalmaz egyetlen
egység a bitcoin) a 40 USD elterjedt. 1 X 1 x 40 dollár = $4. Az összeg $40 tükröződni fog , mint egy
úszó Loss megnyitása után a tranzakció egyformán az összeg alappénznem. Amellett, hogy a fenti, a
Vállalat díjak Éjszakai Finanszírozás (A) az ajánlatok hogy nyitva marad a végén a napi kereskedés során.
Ez A feltétele lehet a hitel-vagy betéti, kiszámításra, a vonatkozó kamatláb az a pénznem, amelyben a
mögöttes eszköz kereskednek. A csere díj rendelkezésre élni az mt4 mt5 platforms, az FBS
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KERESKEDŐ , valamint a Cég honlapján. Ha a CFD idézett pénzneme eltér a számla pénzneme, úgy kell
átalakítani, hogy a számla pénzneme a mindenkori átváltási árfolyam.
Ha az eszköz Csere írja be az ép -nts, a képlet a következő:
Swap Díj = Mennyiség * Pontok * Szerződést méret * (száma napig a pozíciókat).
Ha az eszköz Csere típusa Pénzt, azaz az USD, a képlet a következő:
Swap Díj = Mennyiség * Pénz * (napok száma a helyzetben,s tartanak).
A fenti mindig áttért a fiók alappénznem. A költség változhat, attól függően, hogy a mögöttes befektetési
lehetőségek choose. Konkrét információ megtalálható https://www.fbs.eu
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