Tradestone Ltd
HELSTU UPPLÝSINGAR SKJAL
CFD á Lager Vísitölu
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
CFD 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
Þetta fjárfesting vara er Samning fyrir Munur (hér eftir "CFD") á Lager Vísitölu. A CFD er Yfir Gegn (hér eftir
"OTC") fjármagnaðir fjárhagslega tæki og gildi þess ræðst byggt á gildi baki eign. Fjárfesta gerir hagnað eða
tap á CFD byggt á átt valið (Kaupa eða Selja) og átt að verðmæti baki eign. Við CFD er settust að í reiðufé og
fjárfestir hefur engin réttindi alls á raunverulegum baki eign. Þetta skjal veitir helstu upplýsingar um CFDs þar
sem að baki fjárfesting sem þú velur er á Lager Vísitölu eins og DAX30 eða S&P500.

Markmið
Markmið viðskipti CFDs er að velt á hreyfingar verð í baki eign. Til dæmis, ef þú trúir að gildi Lager Vísitölu
er að fara að auka, þú vilt kaupa fjölda CFDs (þetta er líka þekkt sem "fara lengi"), með áform um að síðar
selja þær þegar þeir eru á hærra gildi. Munurinn á milli verð sem þú kaupir og verð sem þú síðan selja jafngildir
gróði, mínus hvaða máli kostar (nákvæmar hér) eða öfugt ef þú heldur að það er að fara að minnka, þú vilt selja
fjölda CFDs (þetta er líka þekkt sem "að fara í stutt") á sérstakt gildi, von síðar að kaupa þá aftur á lægra verði
en þú hefur áður samþykkt að selja þær fyrir, sem leiðir okkur að borga þér munurinn, mínus hvaða máli sem
það kostar.

Ætlað Fjárfesta
CFDs eru ætluð fyrir fjárfesta sem vilja til að gera stefnu viðskiptum og tekur sér skamms tíma hreyfingar verð
í herbergi af Lager Vísitala og hefur getu til að halda uppi hættu á að missa af öllu fjárfesting magn innan
skamms tíma. Þeir fjárfestar hafa þekkingu á, eða erum reyndir við, fjármagnaðir vörum og hef fullan skilning
á því hvernig verð CFDs eru unnin eins og lykill hugmyndir á brún og skiptimynt.
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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 fær um að borga
þér. Við hafa flokkast þessa vöru sem 7 út af 7, sem er hæsta hættu bekknum. Þetta verð hugsanlega tap úr
framtíðinni árangur vara á mjög háu stigi.
Þetta hættu vísir gert ráð fyrir að þú hafðu vara fyrir allt að 24 klukkustundir. Þú getur ekki hægt að loka vara
auðveldlega eða þú gætir þurft að loka á verði sem verulega áhrif aftur á þína fjárfestingu. CFDs getur haft
áhrif á slippage eða vanhæfni að loka vara á viðkomandi verð vegna óstarfhæft svo verð á markaðnum. CFDs
eru OTC vörum og má ekki selja á hvaða gengi, Marghliða Viðskipti Leikni (hér eftir "MTF") eða önnur
viðskipti á staðnum. Það er ekkert fé vörn gegn markaði hættu, kredit hættu eða lausafé hættu Árangur aðstæður
(miðað ekki á einni Nóttu Fjármögnun áhrif):

Árangur Atburðarás
Það eru nokkrar tegundir af 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:

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

Hver er kostnaðurinn?
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:
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Dreifa

munurinn Á milli verð að kaupa og selja verðið er kallað að
dreifa. Þetta kostar áttaði mig í hvert sinn sem þú að opna og
loka viðskipti.

Mynt Viðskipti

Hvaða peningum, áttaði hagnaði og tap, breytingar, og gjöld sem
eru skráðar í mynt annað en stöð mynt á reikninginn þinn,
verður breytt á stöð mynt af reikningnum þínum og mynt gjald
viðskipti verður ákærður á reikninginn þinn.

Einn af
kostnaði

þóknun 25$ á mikið stærð.
Þóknun

Um það bil 0.016% fyrir 1 o mikiðn hver vísitölu.
Gangi
kostar

Daglega halda
Kosta/Skipti/Farðu

gjald er lagður til reikninginn fyrir hverju kvöldi að staða þín er
haldið. Þetta þýðir lengri þú haltu stöðu, því meira sem það
kostar. Á miðvikudögum, Skipti er ákærður fyrir 3 tímum.
Skiptasamninga hægt að skoða á viðskipti vettvang og
Fyrirtækið er vefsíða.

Fyrir tilgangur dæmis við munum gera ráð fyrir viðskiptin 10 einingar í DAX30 með 2 pips breiðst út. Pip í
DAX30 er 2 aukastaf stafa í verði (10 einingar*0.01)*2=er 0,2evrur, útbreiðslu jafngildir 0,2evrur.
Magn af evrumer 0,2 verður dregið frá P/Ég á að opna viðskiptin og því strax eftir opnun viðskiptin P/Ég að
viðskiptunum verður -evrurþað 0,2.
Í viðbót til að ofan, Fyrirtækið gjöld á einni Nóttu Fjármögnun (AF) fyrir tilboði að vera opinn í lok da glega
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 vettvang og á
heimasíðu.
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 stig, formúlu hér er notað:
Skipti Ákæra = Bindi * Stig * Samning stærð * (er fjöldi daganna í stöður eru haldnir)
Ef tækið er að Skipta tegund er Peningar, þ. DALA, formúlu hér er notað:
Skipti Ákæra = Bindi * Peninga * (er fjöldi daganna í stöður eru haldnir)
Ofan er alltaf til trúar á reikning er stöð mynt.
Kostnaðurinn verður verið eftir á að baki fjárfesting valkosti þú að velja. Sérstakar upplýsingar er að finna
https://www.fb.esb
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