Tradestone Ltd
GALVENIE INFORMĀCIJAS DOKUMENTS
Atvasināto Instrumentu Kredīta Riska
Mērķis
Thir dokument provides you (turpmāk tekstā -"Klients") with key information about thir investment product.
It ir not marketing material. The information ir rejuired by law to help you understand the nature, risks,
kosts, potential gains and losses of thir product and to help you compare it with other products.

Produkts
Atvasinātajiem instrumentiem, kas tiek piedāvāti ar Tradestone Limited (turpmāk uz "Uzņēmums",
"Mēs" vai "Mums"), kas reģistrēta Kiprā. 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
Kredīta atvasinātais finanšu instruments ir finanšu līgums, kas ļauj pusēm, lai mazinātu savu pakļautību
kredītriskam. Kredīta atvasinātie instrumenti ietver privāti notika, apgrozāmos divpusējs līgums starp
divām pusēm kreditoru/debitoru attiecības. Tas ļauj kreditoram nodot trešajai personai risks, ka parādnieks
nepilda savas saistības.

Mērķi
Kredīta atvasinātie instrumenti ietver kredītsaistību neizpildes mijmaiņas līgumus, nodrošināto
parādsaistību, kopējās atdeves mijmaiņas līgumi, kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas iespējas, un kredīta
izplatīties uz priekšu. Būtībā, visi atvasinātie produkti ir apdrošināšanas produktus, jo īpaši kredīta
atvasinātajiem instrumentiem. Atvasinātie finanšu instrumenti tiek izmantota arī spekulanti, bet par virzienu
uz pamatā esošajiem aktīviem.
Kredīta atvasinātā instrumenta, vienlaikus drošības, ir ne fiziski aktīva. Tā vietā, tas ir līgums. Līgums ļauj
kredītriska nodošanas, kas saistīti ar pamatā esošo struktūru no vienas puses uz otru, nenododot faktiskās
bāzes struktūra. Piemēram, banka attiecīgo aizņēmējs nevarēs atmaksāt aizdevumu, kas var aizsargāt sevi,
pārskaitot kredīta risku citai personai, saglabājot kredītu par savu grāmatu. Ka teica, parastais mērķis
tirdzniecību, atvasinājumi , kas saistīti ar kredīta risku ir riska ierobežošanas ilgu ekspozīcijas, ka
ieguldītājam ir, vai tā bija pret valdības obligāciju procentu, akciju vai konkrētam aizņēmējam.

Paredzēts Mazumtirdzniecības Investors
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Atvasināto instrumentu kredītriska nodošanas parasti ir paredzēts pieredzējušiem ieguldītājiem, kuriem ir
plašas zināšanas un/vai pieredze kredītrisku saistīto produktu. Investoriem šis produkts var būt dažādu
ieguldījumu stratēģiju un vajadzībām, sākot no nodrošinātos pret iespējamo paredzamo neizpilda kādu
kredītu vai obligāciju, un nav beidzot spekulācijas vai arbitrāžu, un vajadzētu pieņemt viņu ieguldījumu
redzesloku attiecīgi.
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Augsts Risks

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
Neregulētā Tirgus Risks
Riska neierobežotu zaudējumu
Tirgus traucējumu risku
Rezerve riska,
Ārvalstu valūtas riska
Interešu Konfliktu
Tiešsaistes tirdzniecības platformu, un
TAS risks
Tirgus Risks
darījuma Partnera risks
Kredīta risks ir būtībā tirgus uztverin emitenta's saistību nepildīšanas varbūtība. Investori ir pakļauta
kredītriskam, ja viņiem pieder an emitenta parāda. Tas var būt sabiedrība, valdība vai pat
pašvaldībuobligāciju.
"Kredītsaistību neizpildes mijmaiņas darījumiem" (CDS), piedāvā aizsardzību pret saistību neizpildes, kas
ļauj ieguldītājiem pieņemt nostāju attiecībā uz saistību neizpildes risku obligāciju emitents.
Investors var savu CD, ka atsauces uz vienu obligāciju vai indekss vairāku obligācijas. Uzskata, ka
ieguldījumu fonds, kas pieder liels portfelis investīciju pakāpes korporatīvās obligācijas. Līdzekļu
pārvaldītājs uzskata, ka finanšu nosacījumus, kas gatavojas pasliktināties un korporatīvo saistību
nepildīšanas risks pieaugs īstermiņa.
Fonds var iegādāties aizsardzību pret pieaugošo saistību neizpildes risku, iegādājoties kredītriska mijmaiņas
darījumu indeksu, ka atsauces 100 investīciju klases obligāciju emitentiem. Indeksa CD ir daudz, piemēram,
S&P 500 CD—tas apvieno iedarbības, plaša diapazona obligāciju emitentu vienā indekss.Izmaksu indekss
palielinās, ja saistību neizpildes risks pieaug.
Gadījumā, ja obligāciju noklusējuma, pārdevēja saistību neizpildes aizsardzība ir līgumiski pienākums
maksāt īpašniekam noklusējuma aizsardzības starpība starp obligāciju nominālvērtību, 100 centi par dolāru,
un tirgus cenu obligāciju pēc noklusējuma.
Pēc noklusējuma, ja obligācijas ir tirdzniecības par 60 centiem par dolāru, pārdevēja saistību neizpildes
aizsardzība ir pienākums maksāt aizsardzību īpašnieks $40 ($100 nominālvērtību mīnus tirgus cenu no
$60). Ja noklusējuma aizsardzības īpašnieks ir arī obligāciju turētāju, $40 maksājums būs vienāds ar markto-tirgus zaudējumus, par to piedzīšanu obligācijas.
Lai iegūtu konkrētu tirdzniecības piemēri šajā konkrētu produktu, var atrast šeit.

Kas notiek, ja Uzņēmums nespēj izmaksāt?
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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 un komisijas kad ieguldītājs tirdzniecība uz kredīta atvasināto instrumentu.
Starpība ir starpība starp Pārdot ("Bid") un Nopirkt ("Ask") cena atvasinājumu , kas ir reizināts ar darījuma
lieluma. Izplatīšanos par katru bāzes aktīvs ir detalizēts Kompānijas mājas lapā, uzklikšķinot šeit. Zemāk
tabulā ir attēlots priekšstatu par to izmaksu veidus, kuras ir kopā ar viņu, nozīmē:

Kādas ir izmaksas?
Zemāk dotā tabula atspoguļo dažādu veidu izmaksu kategorijas
vienreizējās
izmaksas, kas

, kas Atkārtojas
izmaksas

Izplatās

, Tas ir starpība starp pirkšanas un pārdošanas cenu

uz Priekšu,
Punktiem,

Tas ir, starpība starp tagadnes un nākotnes kursu. Tā var būt maksas
vai iegūt.

Valūtas
konvertēšana
s
, Komisijas

izmaksas, konvertējot Peļņu vai Zaudējumu no darījumiem
ar valūtu Tirdzniecības Kontā

Mijmaiņas
maksas,

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.

maksu, kas tiek iekasēta par katru darījumu

Cik ilgi es tur tā un vai varu ņemt naudu ārā ātrāk?
Mijmaiņas darījumi nav ieteicams turēšanas periodu un tas ir ieguldītāju pēc saviem ieskatiem lemt par
atbilstošu turēšanas periodu, kas saskaņā ar to individuālajiem tirdzniecības stratēģiju un mērķus.
Kā es varu sūdzēties?
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Klientiem, kuri vēlas iesniegt sūdzību var izdarīt, iesniedzot sūdzību veidlapu zemāk e-pasta adresi:
complaints@fbs.eu
pilnu sūdzas procedūru un sūdzības veidlapu var atrast Kompānijas mājas lapā.
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