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HELSTU UPPLÝSINGAR SKJAL
CFDs á Cryptocurrencies
Tilgangur
Þetta skjal er hjá í tengslum við ESB Pakkað Verslun og Tryggingar sem byggir á Fjárfestingar Vörur
Reglugerð. Skjalið sem veitir þér helstu upplýsingar um þetta fjárfesting vara. Það er ekki markaðssetning
efni. Lög til að hjálpa þér að skilja eðli, áhættu, kostnað, hugsanlega hagnaður og tap þessa vöru og til að
hjálpa þér að bera það með öðrum vörum þurfa upplýsingar.

Vöru
CFDs á Cryptocurrency eru yfir borðið vörur verslað milli mótaðila að kaupa eða selja a CFD með
sérstökum cryptocurrency eins og að baki á þekkt verð í aðdraganda loka viðskipti við sköpum í hagnað.
Fyrirtækið er heimild og stjórnað af Kýpur fjármálaeftirlitinu í Lýðveldinu Kýpur, með leyfi númer 331/17.
Nánari upplýsingar vinsamlegast hringdu +357 25 313540 eða fara til https://fbs.eu/en.

Viðvörun
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Hvað er þetta vöru?
Tegund
Þú ert um það bil að eiga viðskipti í Samningi fyrir Munurinn ("CFD") við að baki tækið vera
Cryptocurrencies. Algengasta cryptocurrencies eru Tækni, Etereég greiðslur í boði og Gára.

Markmið
Cryptocurrencies eru dulkóðuð stafræna fulltrúar gildi sem virka eins og miðill af gengi, einingu reikning,
og/eða birgðir af gildi, ekki hafa löglegt blíður stöðu í hvaða lögsögu og verslað á ekki stjórnað dreifð
stafræna skipti. Fjárfesta hætta að eiga viðskipti í CFDs á Cryptocurrencies fyrir mörgum ástæðum, að það
verja veskið sitt líkamlega dulkóðun eign, að ná völdum Cryptocurrencies sem verðbólgu verja, auka
fjölbreytni núverandi eigu klassískt eign flokkum eða jafnvel einfaldlega fyrir vangaveltur verð munur til
að afla tekna.

Ætlað Verslun Fjárfesta
CFDs á Cryptocurrencies eru dregið frá viðeigandi að baki cryptocurrency par (eg. BTC/DALA) sem fela
í sér samtímis kaupa/sölu einn CFD um dulkóðunmynt og kaupa/sölu á fiat mynt. Gjaldeyri sem er notað
sem tilvísun er kallað vitna mynt (DALA) og mynt það er vitnað í tengslum er kallað stöð mynt (BTC).
Verð á CFD samning á Cryptocurrencies dregið frá verð Cryptocurrency. Fjárfestir hefur val að kaupa (fara
löng) CFD ef fjárfestir telur að stöð mynt (t. Tækni) mun rísa upp í tengslum við vitna mynt, með áform
um að selja síðar þá (nálægt stöðu hans) á hærra gildi. Ef fjárfestir telur að verð á vitna mynt (t. DALA)
mun rísa upp í tengslum við stöð mynt, hann gæti selt (fara stutt) á CFD, von síðar að kaupa þá aftur (nálægt
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stöðu hans) á lægra verði en áður samþykkt að selja þær. CFDs eru viðskipti á brún. Þetta þýðir að þú ert
fær um að nýta þína fjárfestingu með því að opna stærri stöðum en fé þú þarft að setja eins og brún
tryggingar. Svigrúm er magn frátekið á viðskipti þinn til að ná hvaða möguleika tap úr opnu CFD stöðu.
Það er hægt að tap getur yfir þarf svigrúm. Brún kröfur getur verið breytt á nokkurn tíma til að endurspegla
markaði skilyrði. Það ætti að vera tekið fram að baki tækið er aldrei eigu þú og græða eða tap er ákveðið
með því að munurinn á að kaupa og selja verð CFD, mínus hvaða máli kostar (nákvæmar hér).
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Samantekt Hættu Vísir: 7. Thann raunveruleg hætta getur verið verulega ef þú í reiðufé á frumstigi og þú
kannt að fá aftur minna. Cryptocurrencies hafa mjög mikla áhættu.
Samantekt hættu vísir er guide að áhætta þessa vöru miðað við aðrar vörum. Það sýnir hversu líklegt það
er að vara mun tapa peningum vegna hreyfingar á mörkuðum eða vegna þess að við erum ekki að greiða
þér.
Við hafa flokkast þessa vöru sem 7 út af 7, sem er hæsta hættu bekknum. Þetta verð hugsanlega tap úr
cryptocurrency árangur á mjög háu stigi. Þetta verð hugsanlega tap úr árangur getur valdið miklu hagnaður
eða tap.
Verið meðvitaðir um mynt hættu. Þú getur fengið greiðslur í mismunandi mynt eftir á vara, svo síðasta
staðinn sem þú færð kann að ráðast á gengi á milli tveggja gjaldmiðla. Þetta hætta er ekki talinn í vísir hér
er sýnt. CFDs á cryptocurrencies hafa ekki liðnir/gjalddaga og því það er komið að þér að opna og loka
þína stöðu.

Árangur Atburðarás
Það eru ýmis konar viðskipti hættu, þar á meðal skiptimynt hættu, sem þú ættir að vita það áður en
farin að eiga viðskipti. Upplýsingar um þáttum sem hafa áhrif á frammistöðu þessa vöru eru
nákvæmar hér þar með talið en ekki takmarkað við:
Skiptimynt Hættu
Hættu að ótakmarkað tap
Brún hættu
Átök Áhuga
Markaði Hættu

Stjórnlausar Markaði Hættu
Markaði röskun hættu að
gjaldeyri hættu
á Netinu viðskipti vettvang og ÞAÐ
hættu
hættu Mótaðila

Fyrir nákvæmari viðskipti dæmi í þessu tiltekna vöru sem má finna hérna.
Þetta helstu upplýsingar skjal er ekki sérstaklega við einkum vara. Það gildir um CFD á hvaða
cryptocurrency sem við bjóðum upp á okkar vettvang. Hins vegar, hver CFD þú slærð inn með okkur er
sérstakur til að þú og þitt val. Þú verður að vera ábyrgur fyrir því að velja að baki cryptocurrency; þegar þú
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að opna og loka stöðu þína; stærð þína stöðu (og því þarf svigrúm, með fyrirvara að brún takmörk fyrir
Dulkóðun CFDs fyrir Verslun viðskiptavinum), og hvort að nota allir áhættustýringu verkfæri við bjóðum
eins og stöðva tap pantanir. Borðið hér sýnir peningana sem þú gætir hugsanlega hagnaði eða missa undir
mismunandi atburðarás. Hvert árangur tilfellum er byggt á reikning með aðeins eitt opinn stöðu.

Hvað gerist ef Fyrirtækið er ekki að borga út?
Ef að Fyrirtækið verður gjaldþrota og er ekki að borga út til að fjárfesta, Verslun Viðskiptavinum kann
að vera rétt á að launa upp að evrur 20,000 af Fjárfesta Bætur Fund sett upp af Kýpur fjármálaeftirlitinu.
Nánari upplýsingar er að frétta okkar Fjárfesta Bætur Fund Stefnu
https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf

Hvað eru kostar ?
Fyrirtækið gjöld dreifa þegar fjárfestir viðskipti á CFD. Breiða er munurinn á milli Selja ("Tilboð") og
Kaupa ("Spyrja") verð CFD sem er margfaldað með takast á stærð. Útbreiðslu á hver að baki eign er
nákvæmar á heimasíðu Félagsins með því að smella hér. En hver fjárfestir kann að hafa mismunandi breiðist
út um allt eða sumir af baki eign byggt á fjárfesta er saga, bindi, starfsemi eða ákveðin kynningar. Hér borð
ein dæmi um tegundir af kostnaði ásamt merkingu þeirra:

Einn-burt
kostar

Endurteknar
kostar

Dreifa

Þetta er munurinn á milli að kaupa og selja verð

Mynt
viðskipti

kostnað breyta Hagnaði eða Tap úr viðskipti að
gjaldmiðill Viðskipti þinn

Skipti gjalda Þetta er fjármögnun kosta ef viðskiptavinur ákveður að rúlla
aftur stöðu til að fyrr eða rúlla yfir stöðu til síðar degi en
gjalddaga. Það fer eftir því hvort stöðu er löngu eða stuttu og
ríkjandi vextir á tveimur gjaldmiðla mynt-par, reikninginn
þinn getur verið lögð eða skuldfærð með Skipti gjald.

Fyrir tilgangur dæmis við munum gera ráð fyrir viðskipti einn mikið af BTCUSD (einn mikið inniheldur
eitt eining tækni) með 40 DALA breiðst út. 1 X 1 x $40 = $4. Upphæð $40 mun koma fram eins og
fljótandi Égoss á opnun viðskiptin alveg í magn stöð mynt. Í viðbót til að ofan, Fyrirtækið gjöld á einni
Nóttu Fjármögnun (AF) fyrir tilboði að vera opinn í lok daglega viðskipti fundur. Þetta kann að vera háð
að lána eða debetkort, reiknað á grundvelli viðeigandi vöxtum fyrir gjaldmiðla þar sem að baki tækið er
verslað. Skipti gjalda eru í boði lifandi í gegnum mt4 og mt5 vettvangs, á FBS KAUPMAÐUR og á
Fyrirtækið er vefsíða. Ef CFD er vitnað mynt frábrugðið reikning er mynt, það verður breytt á reikning er
mynt á ríkjandi gengi.
Ef tækið er að Skipta tegund er eitruðama, formúlu hér er notað:
Skipti Ákæra = Bindi * Stig * Samning stærð * (fjöldi daganna í stöður eru haldnir).
Ef tækið er að Skipta tegund er Peningar, þ. DALA, formúlu hér er notað:
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Skipti Ákæra = Bindi * Peninga * (fjölda daga stöðus eru haldnir).
Ofan er alltaf til trúar á reikning er stöð mynt. Kostnaðurinn verður verið eftir á að baki fjárfesting
valkosti þú choose. Sérstakar upplýsingar er að finna https://www.fbs.eu
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