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GALVENIE INFORMĀCIJAS DOKUMENTS
Cfd uz Cryptocurrencies
Mērķis
Šis dokuments ir paredzēts attiecībā uz ES Iepakotas Mazumtirdzniecības un Apdrošināšanas iemaksu
Ieguldījumu Produktu Regulu. Dokuments sniedz jūs ar galvenajiem informāciju par šo investīciju
produktu. Tas nav reklāmas materiāls. Tiesību akti, lai palīdzētu jums izprast, kas raksturīgs, riski,
izmaksas, iespējamos ieguvumus un zaudējumus par šo produktu, un, lai jūs varētu salīdzināt to ar citiem
produktiem, kas pieprasa informāciju.

Produkts
Cfd uz Cryptocurrency ir bezrecepšu produktu tirdzniecībai starp darījuma partneriem , lai pirkt vai pārdot
CFD ar īpašu cryptocurrency kā bāzes pēc zināma cena , gaidot slēdzot tirdzniecību ar atšķirību peļņas.
Uzņēmums ir atļauts un reglamentē Kipras Vērtspapīru un biržu Komisija, Kipras Republiku, ar licences
numuru 331/17. Sīkāku informāciju, lūdzu zvaniet: +357 25 313540 vai iet uz https://fbs.eu/en.

Brīdinājums
You are aboa ut to purchase a product that ir net simple and may be difficult to understand.

Kas ir šis produkts?
Veids
Jums ir par tirdzniecības Līgumu par Starpību ("CFD"), kuras pamatā ir instruments, kas tiek
Cryptocurrencies. Visbiežāk cryptocurrencies ir Bitcoin, Ēteriseum, Litecoin un Pulsāciju.

Mērķi
Cryptocurrencies ir kodēti ciparu attēlojums vērtības, kas darbotos kā maiņas līdzekļa, norēķinu vienību
un/vai vērtību uzkrāšanas līdzeklis, nav likumīga maksāšanas līdzekļa statusu jebkurā jurisdikcijā un tiek
tirgoti neregulētos decentralizēta ciparu centrālēm. Ieguldītājs izvēlas tirdzniecība Cfd uz Cryptocurrencies
daudzu iemeslu dēļ, tas to riska ierobežošanas maka fizisko kriptogrāfijas saimniecībām, iegūt iedarbības
uz Cryptocurrencies kā inflācijas ierobežošanas, dažādot esošo portfeli, klasiskās aktīvu klasēs, vai pat
vienkārši spekulācijas, par cenu atšķirības, lai radītu ienākumus.

Paredzēts Mazumtirdzniecības Investors
Cfd uz Cryptocurrencies tiek iegūti no attiecīgo bāzes cryptocurrency pāri (piem. BTC/USD), kas ietver
vienlaicīgu iegādāties/pārdot par vienu CFD par kriptogrāfijasvalūtā un pirkšana/pārdošana par spaidu
valūtā. Valūta, kas tiek izmantota kā atsauce sauc quote valūtā (USD) un valūtu, kas tiek minēts saistībā
sauc par bāzes valūtu (BTC). Cena CFD līgumu par Cryptocurrencies izriet no cenu Cryptocurrency.
Ieguldītājam ir iespēja iegādāties (iet ilgi), ka CFD ja investors uzskata, ka bāzes valūtā (piemēram Bitcoin)
pieaugs attiecībā uz cenu piedāvājums valūta, ar nodomu vēlāk tās pārdot (tuvu viņa pozīcija) ir lielāka
vērtība. Ja investors uzskata, ka cenu quote valūtā (piemēram USD), pieaugums attiecībā pret pamatvalūtu,
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viņš varētu pārdot (iet uz īso) ar CFD, gaida, lai vēlāk iegādātos tos atpakaļ (tuvu viņa pozīcija), par zemāku
cenu nekā iepriekš piekrita pārdot tos. Cfd tiek tirgoti uz maržas. Tas nozīmē, ka jums ir iespēja, lai
palielinātu savu ieguldījumu, paverot lielākas pozīcijas nekā fondi, jums ir vietā, jo rezerve nodrošinājumu.
Starpība ir summa, kas rezervēta jūsu tirdzniecības kontā, lai segtu iespējamos zaudējumus, no atvērta CFD
pozīciju. Tas ir iespējams, ka zaudējumi var pārsniegt nepieciešamo rezervi. Rezerves prasības var mainīt
jebkurā laikā, lai atspoguļotu tirgus apstākļus. Jāatzīmē, ka pamatā esošā instrumenta nekad faktiski pieder
jums, un peļņu vai zaudējumiem ir noteikta, starpību starp pirkšanas un pārdošanas cenu starpības līgumiem
(CFD), atskaitot attiecīgās izmaksas (aprakstīts tālāk).

Riska Indikators
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Zems Risks

7
Augsts Risks

Kopsavilkums Riska Indikators: 7. Tviņš faktisko risku var ievērojami atšķirties, ja jums naudas ir agrīnā
stadijā, un jūs var saņemt atpakaļ mazāk. Cryptocurrencies ir ļoti augsts risks.
Kopsavilkums riska indikators ir rokasgrāmata, lai riska līmenis par šo produktu salīdzinājumā ar citiem
produktiem. Tas parāda, cik liela ir iespējamība, ka produkts būs zaudēt naudu, jo kustības tirgos, vai tāpēc,
ka mēs nevaram maksāt jums.
Mums ir klasificēti šo produktu kā 7 no 7, kas ir augstākā riska kategorijā. Šīs likmes iespējamos
zaudējumus no cryptocurrency sniegumu ļoti augstā līmenī. Šīs likmes iespējamos zaudējumus no darbības
var izraisīt lielu peļņu, vai zaudējumus.
Ņemiet vērā valūtas risku. Jūs var saņemt maksājumus citā valūtā, atkarībā no produkta, tā galīgā
atgriešanās jums var būt atkarīgs no valūtas kurss starp divām valūtām. Šis risks nav uzskatāms indikators,
kas rādīts iepriekš. Cfd uz cryptocurrencies nav derīguma/termiņa un tāpēc tas ir atkarīgs no jums, lai atvērt
un aizvērt savu pozīciju.

Darbības Scenāriji
Ir vairāki veidi, tirdzniecības riska, tostarp aizņemto līdzekļu risku, kas jums jāzina, pirms sākat
tirdzniecību. Informācija par faktoriem, kas ietekmē darbības ar šo produktu, ir sīki zem ieskaitot, bet
neaprobežojoties ar:
Sviras Riska
Riska neierobežotu zaudējumu
Rezerve riska,
Interešu Konfliktu
Tirgus Risks

Neregulētā Tirgus Risks
Tirgus traucējumu risku
Ārvalstu valūtas riska
Tiešsaistes tirdzniecības platformu, un
TAS risks
darījuma Partnera risks

Lai iegūtu konkrētu tirdzniecības piemēri šajā konkrētu produktu, var atrast šeit.
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Šī atslēga informācija, dokuments nav specifiskas uz konkrētu produktu. Tas attiecas uz CFD uz jebkuru
cryptocurrency, ka mēs piedāvājam mūsu platformu. Tomēr, katra CFD jums noslēgt ar mums ir īpašs, lai
jūs un jūsu izvēli. Jums būs atbildīgs par izvēloties bāzes cryptocurrency; atverot un aizvērt savu pozīciju;
izmērs savu nostāju (un tāpēc rezervi, kas nepieciešama, ievērojot normu robežas Kriptogrāfijas Cfd
Privātiem klientiem); un, vai izmantot jebkuru riska pārvaldības instrumentus mēs piedāvājam, piemēram,
stop loss orderus. Zemāk dotā tabula atspoguļo naudas, jūs, iespējams, varētu peļņas vai zaudēt saskaņā ar
dažādiem scenārijiem. Katra darbības scenāriji ir balstīti uz kontu, tikai ar vienu atvērtu pozīciju.

Kas notiek, ja Uzņēmums nespēj izmaksāt?
Gadījumā, ja Uzņēmums kļūst maksātnespējīgs un nespēj izmaksāt saviem ieguldītājiem,
Mazumtirdzniecības Klientiem, var būt tiesības uz kompensāciju līdz 20 000 eiro, ko kipras Investoru
Kompensāciju Fonda, kas izveidots ar Kipras Vērtspapīru un biržu Komisija.
Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, skatiet mūsu Investoru Kompensāciju Fonda Politika
https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf

Kādas ir izmaksas ?
Kompānija maksas starpību, kad ieguldītājs tirdzniecība CFD. Starpība ir starpība starp Pārdot ("Bid") un
Nopirkt ("Ask") cenu starpības līgumiem (CFD), kas ir reizināts ar darījuma lieluma. Izplatīšanos par katru
bāzes aktīvs ir detalizēts Kompānijas mājas lapā, uzklikšķinot šeit. Bet katrs ieguldītājs var būt dažādas
izplatās uz visu vai daļu no bāzes aktīva, pamatojoties uz ieguldītāja vēsturi, apjoms, darbības vai noteiktām
akcijām. Zemāk tabulā ir attēlots priekšstatu par to izmaksu veidus, kuras ir kopā ar viņu, nozīmē:

Vienreizējās
izmaksas, kas

regulārās
izmaksas,

Izplatās

, Tas ir starpība starp pirkšanas un pārdošanas cenas

Valūtas
konvertēša
nas
Mijmaiņas
maksas,

izmaksas, konvertējot Peļņu vai Zaudējumu no
darījumiem ar valūtu Tirdzniecības Kontā
Tas ir finansēšanas izmaksas gadījumā, ja klients nolemj, lai
roll atpakaļ pozīciju uz agrāku datumu vai apgāšanās pozīcijas
uz vēlāku datumu nekā termiņa beigām. Atkarībā no tā, vai
amats ir garš vai īss, un pašreizējās procentu likmes no divām
valūtām, valūtas pāra, jūsu konts tiks kreditēts vai debitēts ar
Swap maksa.

Šim piemēram mēs uzņemas tirdzniecības viens daudz BTCUSD (vienu partiju, kas satur vienu vienību
bitcoin) ar 40 USD izplatīšanos. 1 X 1 x $40 = $4. Summa $40 atspoguļosies kā peldoša Loss , atverot
darījuma vienlīdzīgi summas bāzes valūtā. Papildus iepriekš minētajam, Kompānija maksas Nakti
Finansēšanai (NO) darījumiem, kuri paliek atvērts beigās no ikdienas tirdzniecības sesijā. Tas var
attiekties uz kredīta vai debeta maksājumu, ko aprēķina, pamatojoties uz attiecīgo procentu likmes,
valūtas, kurās pamatā tiek tirgots instruments. Mijmaiņas maksas ir pieejams live, izmantojot mt4 un mt5
platformas, no FBS TIRGOTĀJS un uz Uzņēmuma mājas lapā. Ja CFD ir kotētas valūta atšķiras no konta
valūtas, tā tiks konvertēta konta valūtā pēc pastāvošā valūtas kursa.
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Ja instruments ir Mijmaiņas darījuma veids ir ipnts, izmanto šādu formulu:
Swap Maksa = Apjoms * Punkti * Līguma izmērs * (numurs dienām amatu ir).
Ja instruments ir Mijmaiņas darījuma veids ir Nauda, t.i., USD, izmanto šādu formulu:
Swap Maksa = Apjoms * Nauda * (dienu skaits nostājus notiek).
Iepriekš vienmēr konvertē konta pamatvalūtu. Izmaksas var mainīties atkarībā no pamatā esošo
ieguldījumu iespējas jums choose. Specifisku informāciju var atrast https://www.fbs.eu
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