Tradestone Ltd
GALVENIE INFORMĀCIJAS DOKUMENTS
CFD uz forex tirgus instruments
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
CFD tiek piedāvāta 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
Šo investīciju produktu ir līgumi par starpību (turpmāk tekstā - "CFD") par forex tirgus instruments. CFD ir
Ārpusbiržas (turpmāk tekstā - "ĀRPUSBIRŽAS") piesaistīto līdzekļu, finanšu instrumentu un tās vērtību
nosaka, pamatojoties uz vērtību, pamatā esošo aktīvu. Ieguldītājs gūst peļņu vai zaudējumus par CFD,
pamatojoties uz virzienu izvēlējies (Pirkt vai Pārdot) un virzienā vērtība no bāzes aktīva. CFD norēķināti es
tikai skaidrā naudā, un ieguldītājam nav tiesību jebkādā par faktisko bāzes aktīva. Šajā dokumentā ir sniegta
pamatinformācija par Cfd, ja pamatā esošo ieguldījumu, kas jums izvēlēties, ir ārvalstu valūtas atvasināto
instrumentu, piemēram, EUR/USD un GBP/USD.

Mērķi
Mērķis tirdzniecības Cfd ir, lai spekulēt par cenu izmaiņas bāzes aktīva. Piemēram, ja jūs uzskatāt, ka valūtas
vērtība pāri instruments ir gatavojas palielināt, jūs varētu nopirkt skaits Cfd (tas ir pazīstams arī kā "ilgi
notiek"), ar nodomu vēlāk tās pārdot, kad tās ir augstākas vērtības. Starpība starp cenu, par kuru iegādāties, un
cenu, ko jūs pēc tam pārdotu atbilst jūsu peļņa, atskaitot attiecīgās izmaksas (aprakstīts tālāk), vai otrādi, ja jūs
domājat, ka tas notiek, lai samazinātu, jūs varētu pārdot vairākus Cfd (tas ir pazīstams arī kā "gatavojas īsu")
noteiktā vērtība, gaida, lai vēlāk tos iegādāties atpakaļ par zemāku cenu, nekā jūs iepriekš piekrita pārdot tos,
kā rezultātā mums, maksājot starpību, atskaitot attiecīgās izmaksas.

Paredzēts Ieguldītājiem
Cfd ir domāta ieguldītājiem, kuri vēlas gūt virziena darījumiem, un gūt labumu no īstermiņa cenu svārstībām
valūtas kursu un ir iespēja, lai uzturētu risku zaudēt visu savu ieguldījumu summas īsā laika periodā. Tiem
ieguldītājiem, kuriem ir zināšanas par to, vai ir pieredze ar piesaistīto produktu un ir pilnīga izpratne par to, kā
cenas Cfd ir iegūtas, kā arī galvenos jēdzienus, rezerves un atdevi.
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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 neesam spējīgi maksāt jums. Mums ir klasificēti šo produktu kā 7 no 7, kas ir augstākā riska
kategorijā. Šīs likmes potenciālos zaudējumus no nākotnes darbības produkts ļoti augstā līmenī.
Šī riska indikators, tiek pieņemts, ka jūs turēt produkts, kas nepārsniedz 24 stundas. Jūs, iespējams, nevar, lai
aizvērtu produkts viegli vai jums, iespējams, būs tuvu pie cenas, kas būtiski ietekmē peļņu no jūsu ieguldījuma.
Cfd var ietekmēt novirzes vai nespēja aizvērt produktu par vēlamo cenu, jo to nepieejamība šādu cenu tirgū.
Cfd ir ĀRPUSBIRŽAS produktiem un nevar pārdot par jebkuru apmaiņu, Daudzpusējā Tirdzniecības sistēmā
(turpmāk tekstā -"DTS") vai citas tirdzniecības vietas. Nav kapitāla aizsardzība pret tirgus risku, kredītrisku,
likviditātes risku, Darbības scenārijus (pieņemot, ka nav ne Nakti Finansējuma ietekme):

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:

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
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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:
Izplatīšanās

starpība starp pirkšanas cenu un pārdošanas cena sauc
izplatīšanos. Šīs izmaksas tiek realizēts katru reizi, kad jūs
atvērt un aizvērt tirdzniecību.

Valūtas Konvertēšanu

Jebkādu naudu, realizēto peļņu un zaudējumus, korekcijas,
nodevas un maksājumi, kas ir noteikta valūtā, kas nav bāzes
valūta konta, tiks konvertēta uz bāzes valūtā no sava konta un
valūtas konvertācijas maksa tiks ieturēta no jūsu konta.

Ikdienas saimniecības
Izmaksas,/Swap/Apgāšanās

iekasē maksu, lai jūsu kontā katru nakti, ka jūsu nostāja ir
tur. Tas nozīmē, ka jo ilgāk jūs turiet nostāju, jo vairāk tas
maksā. Trešdienās, Swap tiek iekasēta 3 reizes. Mijmaiņas
var uzskatīt par tirdzniecības platformu un Uzņēmuma mājas
lapā.

Vienreizējas
izmaksas

Pastāvīgās
izmaksas

Nolūkā, piemēram, mēs pieņemam, ir eur 10 000 darījumu, EUR/USD ar 1.5 sēklas izplatās. EUR/USD pip
ir 4 zīmes aiz cipariem (0.00015). Eur 10 000 x 0.00015 = $1.5
Summa $1.5 tiks atspoguļots peldošo P/L, 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 dzīvot, ar mt4 platformu un tīmekļa vietnē.
Ja CFD ir kotētas valūta atšķiras no konta valūtas, tā tiks konvertēta konta valūtā pēc pastāvošā valūtas
kursa.
Ja instruments ir Mijmaiņas darījuma veids ir punkti, izmanto šādu formulu:
Swap Maksa = Apjoms * Punkti * Līguma izmērs * (dienu skaits pozīcijām notiek)
Ja instruments ir Mijmaiņas darījuma veids ir Nauda, t.i., USD, izmanto šādu formulu:
Swap Maksa = Apjoms * Nauda * (dienu skaits pozīcijām notiek)
Iepriekš vienmēr konvertē konta pamatvalūtu.
Izmaksas var mainīties atkarībā no pamatā esošo ieguldījumu iespējām izvēlēties. Specifisku informāciju
var atrast https://www.fbs.es
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