Tradestone Ltd
GALVENIE INFORMĀCIJAS DOKUMENTS
Naudas Tirgus Instrumentu
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
Naudas Tirgus 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
Īstermiņa parādi un vērtspapīri, kas pārdoti par naudas tirgu, kas ir pazīstams kā naudas tirgus instrumenti—
ir termiņiem, sākot no vienas dienas līdz vienam gadam un ir ļoti šķidrs. Valsts kases vekseļi, federālā
aģentūra, parādzīmes, noguldījuma sertifikātus (CDs), Eurodollar noguldījumi, komerciālo papīra, bankas
pārvedu vekseļi, īstermiņa un repo darījumi instrumentu piemēri. Piegādātājiem līdzekļus naudas tirgus
instrumentiem ir institūcijas un personas, kam ir priekšroka augstāko likviditāti un zemu risku.

Mērķi
Naudas tirgū ir svarīgi, lai uzņēmumiem, jo tas ļauj uzņēmumiem ar pagaidu naudas pārpalikums ieguldīt
īstermiņa vērtspapīriem, savukārt uzņēmumi ar īslaicīgu naudas trūkumu var pārdot vērtspapīrus vai
aizņemties uz īsu laika periodu. Būtībā tirgus darbojas kā krātuve īstermiņa fondus. Lielās korporācijas,
parasti rīkoties ar savu īstermiņa finanšu darījumiem; tie piedalās tirgū caur izplatītājiem. Mazo uzņēmumu,
no otras puses, bieži vien izvēlas ieguldīt naudas tirgus fondi, kas ir profesionāli pārvalda kopfondu, kas
sastāv tikai no īstermiņa vērtspapīri.

Paredzēts Mazumtirdzniecības Investors
Naudas Tirgus Instrumenti, kas parasti ir paredzēts pieredzējušiem ieguldītājiem, kuriem ir plašas zināšanas
un/vai pieredze Naudas Tirgus Instrumentos produktiem. Investori šajā produktā var būt dažādi ieguldījumu
stratēģiju un vajadzībām, tostarp, bet ne tikai spekulācijas, arbitrāžu vai riska ierobežošanas, un vajadzētu
pieņemt viņu ieguldījumu redzesloku attiecīgi.
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Kopsavilkums Riska Indikators: 7 riska indikators, kas paredz, ka Naudas Tirgus Instruments tiek turēti,
līdz tās derīguma termiņa beigām. Faktisko risku var ievērojami atšķirties, ja jums naudas ir agrīnā stadijā,
un jūs var saņemt atpakaļ mazāk. Daži nākotnes līgumiem un nākotnes stratēģijas ir ierobežots risks, bet
daži var būt augsts risks. Pasākumiem, piemēram, priekšlaicīgas slēgšanas stāvokli, var ievērojami ietekmēt
vērtību nākotnē.
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 iespējamiem
zaudējumiem no nākotnes izpildījumu ļoti augstā līmenī. Tas 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.
Dažos gadījumos jums var būt nepieciešams veikt turpmākus maksājumus maksāt par zaudējumiem.
Kopējie zaudējumi, kas var rasties, var ievērojami pārsniegt summu, kas jāiegulda.
Šis produkts neiekļauj nekādas aizsardzības no nākotnes tirgus darbību, lai jūs varētu zaudēt daļu vai visu
savu ieguldījumu.

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?
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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 darījumi ir Naudas Tirgus instruments. 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?
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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