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LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓKAT, DOKUMENTUM
CFD az Állomány Index
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
A CFD-k 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
Ez a beruházás a termék egy Szerződést a Különbségek (a továbbiakban: a "CFD") a Stock Index. A CFD egy
Over the Counter (a továbbiakban: a "TŐZSDÉN kívüli") tőkeáttételes pénzügyi eszköz, amelynek értéke
alapján határozzák meg, az érték egy mögöttes eszköz. A befektető teszi a nyereséget vagy veszteséget a CFD
alapján az irányt választott (vétel vagy eladás), valamint az irányt az értéke az alapul szolgáló eszköz. A CFD
kifizetése készpénzben csak a befektető nem rendelkezik jogot, egyáltalán a tényleges mögöttes eszköz. Ez a
dokumentum legfontosabb információkat, Cfd-k esetében, amennyiben a mögöttes befektetési, hogy válassza
ki az egy Részvény-Index például DAX30 , vagy az S&P500.

Célok
Az a célja, Cfd kereskedés az, hogy találgatni ármozgások a mögöttes eszköz. Például, ha hinni lehet az értéke
egy Részvény Index növekedni fog, vennél száma Cfd (ez is ismert, mint a "hosszú"), azzal a szándékkal, hogy
később eladja őket, amikor a magasabb érték. A különbség az ár, amelyen vásárolni, de az az ár, amely a
későbbiekben eladni teszi ki a nyereség, mínusz bármely vonatkozó költségek (alább részletezett), vagy
fordítva, ha úgy gondolja, ez fog csökkenni, hogy eladná a száma Cfd (ez is ismert, mint "rövid") egy
meghatározott érték, arra számítva, hogy később is vásárolni őket vissza alacsonyabb áron, mint korábban
megállapodott, hogy eladja nekik az, ami nekünk fizet a különbség, mínusz bármely vonatkozó költségek.

Célja, Beruházó
A cfd-k célja, a befektetők számára, akik szeretnék, hogy irányított ügyletek, valamint kihasználják a rövid
távú árfolyam-mozgások az árak a részvényindexek , a képesség, hogy fenntartsa a veszteség kockázata a teljes
beruházási összeg belül rövid idő alatt. Azok a befektetők tudás, vagy tapasztalt, tőkeáttételes termékek, illetve
van egy teljesen világos, hogy az árak a Cfd-ügyletek származtatott valamint a kulcsfogalmak a margin, illetve
tőkeáttétel.
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Alacsony Kockázat
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Magas 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 nem tudjuk kifizetni. Van titkos ez a termék, mint a 7 a 7, amely a legmagasabb kockázati
osztály. Ezt árak a potenciális veszteségek a jövőbeli teljesítményre, a termék nagyon magas szinten.
Ezt a kockázatot jelző feltételezi, hogy tartsa a terméket akár 24 órán keresztül. Azt nem lehet tudni, hogy
közel a termék könnyen, vagy lehet, hogy közel olyan áron, hogy jelentősen befolyásolja a megtérülése a
befektetésnek. Cfd hatással lehet csúszás, vagy a képtelenség, hogy a termék a kívánt ár miatt nem áll
rendelkezésre ilyen áron a piacon. Cfd vagy OTC termékek, illetve nem értékesíthető bármely csere,
Multilaterális Kereskedési rendszer (a továbbiakban: a "MTF") vagy más kereskedési helyszín. Nincs tőke
elleni védelem piaci kockázat a hitelezési kockázat vagy likviditási kockázat Teljesítmény forgatókönyvek
(feltételezve, hogy nem egyik napról a másikra Finanszírozási hatások):

Teljesítmény Forgatókönyvek
Számos típusú kereskedelmi 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:

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

Mik 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,
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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:

Elterjedt

A különbség a között, hogy a vételi ár, valamint az eladási
ár nevezik a terjedését. Ez a költség realizált minden
egyes alkalommal, amikor nyissa ki, majd csukja be a
kereskedelem.

Valuta Átváltás

pénz, a realizált nyereséget, illetve veszteséget,
kiigazítások, díjak, amelyek devizanemben denominált
egyéb, mint az alap pénzneme a számla, átalakul az alap
pénzneme a számla deviza konverziós díj nem kerül
felszámolásra a fiókjába.

Egyszeri
költségek

A bizottság a 25$ telek mérete.
Bizottság

Körülbelül 0.016% 1 csomó on minden index.
Folyamatos
költségek

Egy olyan díj, hogy a számla minden este, hogy a pozíció
tartott. Ez azt jelenti, hogy a hosszabb ideig tartsa
Napi gazdaság
lenyomva a helyzetben, annál többe kerül. Szerdán, Swap
Költség/Swap/Átütemezés
fel van töltve 3-szor. Swap megtekinthetők a kereskedési
platform, valamint a Cég honlapján.

A cél a példában feltételezzük, hogy egy tranzakció 10 egységek DAX30 2 maggal terjed. Egy pip DAX30
a 2. decimális számjegy ár (10 egység*0.01)*2=0.2€, a spread egyenlő 0,2€.
Az összeg €0.2 levonjuk a P/L megnyitása után a tranzakció, ezért felbontás után azonnal a tranzakció a P/L
a tranzakció -€0.2.
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 platform, valamint
a honlapon.
Ha a CFD idézett pénzneme eltér a számla pénzneme, úgy kell átalakítani, hogy a számla pénzneme a
mindenkori átváltási árfolyam.
Ha az eszköz Csere típusa pontot, a képlet a következő:
Swap Díj = Mennyiség * Pontok * Szerződést méret * (napok száma, a pozíciókat, a)
Ha az eszköz Csere típusa Pénzt, azaz az USD, a képlet a következő:
Swap Díj = Mennyiség * Pénz * (napok száma, a pozíciókat, a)
A fenti mindig áttért a fiók alappénznem.
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A költség változhat, attól függően, hogy a mögöttes befektetési lehetőségeket választja. Konkrét információ
megtalálható https://www.fbs.eu
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