Tradestone Ltd
LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓKAT, DOKUMENTUM
Származékos Eszköz a hitelkockázat
Cél
Tha document provnemdes a you (a továbbiakban:"Ügyfél") wnemth key csaknformation about th,
hogynvestment product. Ént a not t marketénna g matercsakegyl. The information a requénred by lam tó
help a you understand the naure, raztkkk, costs, potentaztal gaazta ns and losses of tha product egynd a to
help a you compare nemt wénth other products.

Termék
Származtatott eszközök által kínált Tradestone Limited (a továbbiakban a "Társaság", "Mi" vagy a
"Minket"), regisztrált a Ciprusi Köztársaságban. 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
Egy hitelderivatíva pénzügyi szerződés, amely lehetővé teszi a felek számára, hogy minimalizálja a
hitelezési kockázat. Hitelderivatívák áll egy magántulajdonban lévő, forgalomképes kétoldalú szerződés
két fél között a hitelező/adós kapcsolat. Ez lehetővé teszi, hogy a hitelező át harmadik félnek, a potenciális
kockázat az adós nemfizetése.

Célok
Hitelderivatívák közé tartoznak a hitel-nemteljesítési csereügyletek, biztosítékkal védett tartozások, total
return swap, credit default swap opciók, majd a credit spread előre. A lényeg, az összes származékos
termékek biztosítási termékek, különösen hitelderivatívák. - Származékok is használják a spekulánsok
fogadni az irányt a mögöttes eszközök.
A hitelderivatíva, miközben egy biztonsági, nem egy fizikai eszköz. Helyette, ez egy szerződés. A szerződés
lehetővé teszi, hogy az átruházás kapcsolódó hitelkockázat egy mögöttes szervezet egyik fél a másik átadása
nélkül a tényleges mögöttes szervezet. Például egy bank az adós nem lesz képes visszafizetni a kölcsönt,
meg tudja védeni magát át a hitelkockázati, hogy egy másik fél, miközben a kölcsön a könyvet. Azt mondta,
a szokásos cél a kereskedés egy származékok kapcsolódó hitelezési kockázat fedezeti hosszú expozíció,
hogy egy befektető, hogy ez ellen a kormány bond, egy érdek, egy részvény vagy egy adott hitelfelvevő.

Célja A Lakossági Befektető
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Származtatott ügyletek az átruházás, a hitelezési kockázat jellemzően szánt kifinomult befektetők kiterjedt
ismeretek és/vagy tapasztalat hitelkockázati kapcsolódó termékek. A befektetők ezt a terméket, lehet, hogy
különböző befektetési stratégiák van, kezdve a fedezeti ellen lehetséges, várható késedelembe egy hitel
vagy kötvény, pedig nem ér véget a spekulációra vagy arbitrázs, de el kell fogadnia, hogy a befektetési
horizont adatbázisunkat.
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Magas Kockázat

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
Szabályozatlan Piaci Kockázat
Kockázat korlátlan veszteség
Piaci zavarok kockázatát
Fedezeti kockázata
devizaárfolyam-kockázat
az összeférhetetlenség
Online kereskedési platform, EZ a
kockázat
a Piaci Kockázat,
Partnerkockázat
A hitelkockázat lényegében a piaci megítélésn kibocsátó's nemteljesítési valószínűség. A befektetők ki
vannak téve a hitelkockázati ha egy sajátn kibocsátó hitelviszonyt. Ez lehet egy cég, egy kormány vagy
egy önkormányzatbond.
"Credit default swap" (CD-k) nyújt védelmet az alapértelmezett által, amely lehetővé teszi a befektetők
számára, hogy foglaljon állást a nemteljesítési kockázat a kötvény kibocsátójának.
Egy befektető egy saját CD-t, hogy a hivatkozások egy kötelék, vagy egy index több kötvények. Fontolja
meg, befektetési alap, hogy van egy nagy portfólió a befektetési fokozatú vállalati kötvények. Az alapkezelő
azt hiszi, hogy a pénzügyi feltételek fog romlani , valamint a vállalati-nemteljesítési kockázat emelkedik a
rövid távú.
Az alap vehet védelmet emelkedő nemteljesítési kockázat megvásárlásával a hitel-nemteljesítési
csereügylet mutató hivatkozások 100 befektetési bond-kibocsátók. Egy index CD-k olyan sok, mint a S&P
500-CD—egyesíti az expozíció a széles körű bond kibocsátók egyetlen index.A költségek az index
emelkedik, ha a nemteljesítési kockázat emelkedik.
Abban az esetben, ha egy bond alapértelmezett, az eladó az alapértelmezett védelmi szerződés kötelezi,
hogy fizessen a tulajdonos alapértelmezett védelem a különbség a között, hogy a kötvény névértéken, 100
cent, a dollár, a piaci ár a kötvény utáni alapértelmezett.
Miután egy alapértelmezett, ha a kötvény kereskedelmi 60 centet, az eladó az alapértelmezett védelmi
köteles fizetni a védelem tulajdonos 40 dollár ($100 par érték mínusz a piaci ára 60 dollár). Amennyiben
az alapértelmezett védelmi tulajdonosa is egy kötvény jogosultja, a 40 $ - os fizetés egyenlő a mark-tomarket veszteségek a nemteljesítő kötvények.
További konkrét kereskedési példák ebben a konkrét termék megtalálható itt.

Mi történik, ha a Cég nem tud fizetni?
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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 információk, kérjük, tekintse át a Befektető-védelmi Alap Politika
https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf

Mi a költsége?
A Cég a díjak egy elterjedt , s a bizottság , ha egy befektető kereskedést egy hitelderivatíva eszköz. Egy
elterjedt a különbség az, hogy az Eladni ("Ajánlat"), majd Vásárolni, ("Kérem") ár a származékos termék,
amely megszorozzuk az üzlet méretét. A spread per minden mögöttes eszköz részletes a Társaság honlapján
kattintva itt. Az alábbi táblázat ábrázolja egy illusztráció típusú költségek mellett a jelentése:

Mik a költségek?
Az alábbi táblázat mutatja a különböző típusú költség kategóriák
egyszeri
költségek

Visszatérő
költségek

Terjedését

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

Előre, Pont

Ez a különbség a között, hogy a helyszínen, valamint határidős
kamatláb. Ez lehet egy díjat, vagy nyereség.

Pénznem
átváltási

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

Bizottság

A díj minden egyes tranzakció

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.

Mennyi ideig kell tartani, ez pedig pénzt vegyél ki korán?
Swap nem ajánlott fenntartási időszak, valamint az, hogy a befektetők döntése, hogy a megfelelő tartási
periódus szerint az egyéni kereskedési stratégia célkitűzéseit.
Hogyan lehet panaszkodni?
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Ügyfelek, akik szeretnék, hogy panaszt tehet, tehát benyújtásával a panasz formában az alábbi e-mail címe:
complaints@fbs.eu
A teljes panaszkodik eljárás, valamint a formanyomtatvány megtalálható a Társaság honlapján.
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