Tradestone Ltd
HELSTU UPPLÝSINGAR SKJAL
Afleiður Tæki fyrir Hættu Kredit
Tilgangur
Ther docum -e -nt provégdes you (hér eftir "Viðskiptavinur") wégth ke -y égn -f -ormation about ther égnv
-e -s -t -m -e -nt almannatengslumfráuct. Égt er no't - m -a -rketégng materégaég. T -h -e égn -f -ormation
er requégred b -y égím to h -elp you undirrs -t -a -n -d - t -h -e náure, régs -ks, co'sts, potentégáég að gaégns
an -d - lo'sses of ther pr -o- d- uct an -d to h -elp you compare égt wégth o't -h -e -r almannatengslumfráucts.

Vöru
Afleitt tæki eru í boði með Tradestone Égimited (hér á "Fyrirtæki", "Við" eða "Okkur"), skráð í
Lýðveldinu Kýpur. 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
You are - a -b -o- ut to purc -h -a -se a prnuct t -h -at er engint ségmpége an -d ma -y - b -e dað égf -fégcult to unders t -and.

Hvað er þetta vöru?
Tegund
Kredit afleitt er fjárhagslega samningur sem leyfir aðila til að draga úr sínum útsetningu að lána hættu.
Skuldaafleiður að vera í einrúmi haldin, samningsatriði tvíhliða samningur milli tveggja aðila í
lánveitandi/skuldara samband. Það gerir lánveitandi að flytja til þriðja aðila hugsanlega hættu að skyldur
standi.

Markmið
Skuldaafleiður
eru
kredit
ingar,
veði
skuldir
skyldur,
alls
aftur
skiptasamninga,
greiðsluhæfisskiptasamningar valkosti, og kredit dreifa áfram. Í raun, allt afleitt vörur eru tryggingar vörur,
sérstaklega skuldaafleiður. Afleiður eru líka notað af braskara að veðja á átt að baki eignir.
Kredit afleitt, en að vera öryggi, er ekki líkamlega eign. Í staðinn, það er samningurinn. Samningurinn gerir
til að flytja kredit hættu tengjast að baki aðili frá einum aðila að öðru án þess að flytja í raun að baki aðila.
Til dæmis, bank áhyggjur lántakandi getur ekki hægt að endurgreiða lán hægt að vernda sig með því að
flytja kredit hættu að annan aðila á meðan halda lánið á eigin bækur. Sem sagt, venjulega markmið frá
viðskipti afleiður tengjast að áhættan er að verja langa lengi að fjárfesta hefur hvort sem það var gegn
ríkisstjórn bond, áhuga, lager eða ákveðna kredit skrá.

Ætlað Verslun Fjárfesta
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Afleiður til að flytja kredit hættu eru venjulega ætlað fyrir háþróuð fjárfesta með mikla þekkingu og/eða
reynslu í að lána hættu tengjast vörum. Fjárfesta í þessu vara kann að hafa mismunandi aðferðum
fjárfestingu og þarf, frá hægt að verja sig gegn ráð vanskil á sumir lán eða bond, og ekki endar á vangaveltur
eða verðbréfabrask, og ætti að taka fjárfestingu sína sjóndeildarhringinn því.
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Lítil Hætta
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Mikil Áhætta

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
Stjórnlausar Markaði Hættu
Hættu að ótakmarkað tap
Markaði röskun hættu að
Brún hættu
gjaldeyri hættu
Átök Áhuga
á Netinu viðskipti vettvang og ÞAÐ
hættu
Markaði Hættu
hættu Mótaðila
Áhættan er í raun markaðurinn er skynjunn útgefanda's líkur á vanskilum. Fjárfesta verða að lána hættu ef
þeir eigan útgefanda skuldir. Það getur verið fyrirtæki, ríkisstjórn eða jafnvel sveitarfélagbond.
"Kredit ingar" (GEISLADISKA) bjóða vernd gegn vanskilum með því að leyfa fjárfesta til að taka stöðu á
sjálfgefið hætta á bond útgefanda.
Fjárfestir getur átt GEISLADISKA að tilvísanir einn bond eða vísitölu margar skuldabréf. Íhuga
fjárfestingu fund sem á stóran eigu fjárfesting bekk skuldabréf. Sjóðurinn framkvæmdastjóri heldur að
fjárhagslega aðstæður eru að fara að versna og sameiginlegur-sjálfgefið hættu mun rísa á stuttum tíma.
Sjóðurinn er hægt að kaupa vernd frá uppreisn sjálfgefið áhættu með því að kaupa
greiðsluhæfisskiptasamningar vísitölu að tilvísanir 100 fjárfesting bekk bond útgefendur. Vísitölu
GEISLADISKA er mikið eins og á S&P 500 GEISLADISKA—það sameinar útsetningu ýmsum bond
útgefendur í eitt vísitölu.Kostnaður vísitölu rís þegar sjálfgefið hættu rís.
Ef bond sjálfgefið, seljandi sjálfgefið vernd er samningsbundinn skylt að borga eigandi sjálfgefið vernd
munurinn á milli bond er andlit gildi, 100 sentum fyrir dollarann, og markaðurinn verð bond postvanskilum.
Eftir sjálfgefið, ef bond er viðskipti fyrir 60 sent á dollarinn, seljandi sjálfgefið vernd er skylda til að greiða
fyrir vernd eigandi $40 ($100 par gildi mínus markaðsverði $60). Ef sjálfgefið vernd eigandi er líka bond
handhafa, $40 greiðslu mun jafna mark-til-markaður tap á eigin vanskil skuldabréf.
Fyrir nákvæmari viðskipti dæmi í þessu tiltekna vöru sem má finna hérna.

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 vinsamlegast farðu okkar Fjárfesta Bætur Fund Stefnu

2|Page

Tradestone Ltd
https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf

Hvað er kostnaðurinn?
Fyrirtækið gjöld útbreiðslu og þóknun þegar fjárfestir viðskipti á kredit afleitt hljóðfæri. Breiða er munurinn
á milli Selja ("Tilboð") og Kaupa ("Spyrja") verð afleitt sem er margfaldað með takast á stærð. Útbreiðslu
á hver að baki eign er nákvæmar á heimasíðu Félagsins með því að smella hér. Hér borð ein dæmi um
tegundir af kostnaði ásamt merkingu þeirra:

Hver er kostnaðurinn?
Borðið hér sýnir mismunandi tegundir af kostnaði flokkar
Eitt af kostnaði Dreifa

Endurteknar
kostar

Þetta er munurinn á milli að kaupa og selja verð

Áfram Stig

Þetta er munurinn á staðnum og áfram hraða. Það getur verið að
hlaða eða fá.

Mynt
viðskipti

kostnað breyta Hagnaði eða Tap úr viðskipti að gjaldmiðill
Viðskipti þinn

Þóknun

gjald er lagður á hver viðskipti

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.

Hversu lengi ætti ég að halda það og má ég taka peninga út snemma?
Skiptasamninga hef ekki mælt með því að halda tíma og það er að fjárfesta ákvörðun að ákveða viðeigandi að
halda tímabil samkvæmt þeirra einstaka viðskipti stefnu og markmið.
Hvernig get ég kvarta?
Viðskiptavini sem vilja að kæra hann getur gert það með því að senda eyðublað að neðan netfangið:
complaints@fbs.eu
heill kvartar aðferð og eyðublað er að finna á heimasíðu Félagsins.
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