Tradestone Ltd
GALVENIE INFORMĀCIJAS DOKUMENTS
Iespējas
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. Informāciju nosaka likums, lai jums palīdzētu saprast būtību, riskus,
izmaksas, iespējamos ieguvumus un zaudējumus par šo produktu, un, lai jūs varētu salīdzināt to ar citiem
produktiem.

Produkts
Iespējas piedāvā Tradestone Limited (turpmāk tekstā -"Sabiedrība", "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 prodproduktu?
Opcija ir līgums, kas rada tās īpašnieks, īpašnieka tiesības, bet ne pienākumu, pirkt vai pārdot bāzes aktīvu
vai instrumentu par noteiktu bāzes cenu vai pirms noteiktā datuma, atkarībā no tā, uz veidlapas opcijas.

Veids
Tips: Iespējas ir atvasinājumi līgumos, kas dod pircējiem tiesības, bet ne pienākums pirkt (call option) vai
pārdot (put option) bāzes nākotnes, pie norādīts opcijas izpildes cena (strike price pēc iespējas izmantošanu.
Pārdevējiem iespējas uzņemties saistības pārdot (call option) vai pirkt (put option) to bāzes aktīvu pie
norādīja opcijas izpildes cena (strike price pēc iespējas izmantošanu. Pastāv divu veidu opcijas: Eiropas
kurus var izmantot tikai termiņa beigās, Amerikāņu, kas var tikt izmantotas visu iespēju tenors. -Naudas
iespējas, automātiski tiek īstenotas, ja vien tas nav pretrunā instrukcijas, kas tiek saņemtas no Tīrvērtes
dalībnieka (- u) vārdā, to klientu (- iem). Par zvanu iespēju pircējam vai put opciju pārdevējs, izmantot
iespēju rezultāti garā pozīcija bāzes aktīva , kas atbilst iespējas līgumu, mēnesi un bāzes cenu.

Mērķi
Ievadot iespēju,s nostāju, pircējs vai nu nodot, vai zvanīt variantu, tiks aplikta ar sākotnējo ieguldījumu,
kas pazīstama kā opciju prēmijas, kas jāmaksā pārdevējam. Pārdevējs izvietošanas vai zvanīt variantu, tiks
veikts papildu nodrošinājuma prasības, kas ir naudas summa, kas ir jānodod, kad iespēja pozīcija tiek
atvērta. Summu, starpību, kas notika par noguldījumu ir jāsaglabā minimālā līmenī, kas noteikts ar jūsu
tīrvērtes dalībnieka sabiedrība, un šī summa ir papildināta augšu, ja ir zaudējumu pozīcijā. Par iespēju
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derīguma termiņa beigām, ja izvēles tiesības, puses, katra nopelnīt vai zaudēt summu, kas, atkarībā no cenu
svārstības bāzes.

Paredzēts Mazumtirdzniecības Investors
Iespējas parasti ir paredzēts pieredzējušiem ieguldītājiem, kuriem ir plašas zināšanas un/vai pieredze, kas
gūta, atvasināto produktu. Iespējas ir parādi instrumentiem, un jo tikai procentus no līguma summas, ir
nepieciešams, lai tirdzniecību, ir iespējams zaudēt vairāk nekā naudas summu, deponē par iespēju nostāju.
Ieguldītājiem saskaņā ar šo līgumu, var būt dažādi ieguldījumu stratēģiju un vajadzībām, tostarp, bet ne
tikai spekulācijas, arbitrāžu vai riska ierobežošanas, un vajadzētu pieņemt viņu ieguldījumu redzesloku
attiecīgi.

Riska Indikators
1
Zems Risks

2

3

4

5

6

7
Augsts Risks

Kopsavilkums Riska Indikators: 7 riska indikators, tiek pieņemts, ka šī iespēja tiek turēti, līdz tās derīguma
termiņa beigām. Faktisko risku var ievērojami atšķirties, ja jums naudas ir agrīnā stadijā, un jūs var saņemt
atpakaļ mazāk. Dažas opcijas un iespējas stratēģijas ir ierobežots risks, bet daži var būt 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 iespējamiem
zaudējumiem no nākotnes izpildījumu ļoti augstā līmenī. Izmaiņas bāzes aktīva cena 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.
Produkts ir iekļauts tirdzniecība uz nākotnes līgumu tirgu un nav izdarīts, likviditātes, ko piedāvā tirgus
veidotājiem. Tāpēc, likviditāte ir atkarīga tikai no pieejamības pircēju un pārdevēju tirgū. Regulāra
tirdzniecības aktivitāte novērota vienā brīdī negarantē regulāru tirdzniecības jebkurā citā laikā.
Ja starpnieks ir vērsts pret jums, nespēs maksāt jums ko ir parādā, jūs varētu zaudēt visu ieguldījumu.
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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

Darbības scenārijus: Šīs diagrammas parāda, kā jūsu investīcijas varētu veikt. Jūs varat salīdzināt tos ar
pay-off grafiku un citi atvasinājumi. Katrai diagrammas iesniedza dod virkne iespējamo rezultātu un nav
precīzas norādes par to, ko jūs varētu saņemt atpakaļ. Ko jūs saņemsiet, būs atšķirties, atkarībā no tā, uz
kā pamata veic. Katram vērtību bāzes, grafiki rāda, kāda peļņa vai zaudējumi produkts būtu beidzoties
produktu. Horizontālā ass parāda dažādu iespējamo cenu bāzes vērtību termiņa beigās, un vertikālā ass
parāda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Pērk (vai, kā šajā gadījumā, pārdodot) zvanu iespēju, norāda, uzskata, ka jūs domājat, ka bāzes cenu
pieaugums (samazinājums). Pirkšana (Pārdošana) put opcija norāda, uzskata, ka jūs domājat, ka bāzes cena
samazināsies (vai, kā šajā gadījumā, palielināt).
Lai iegūtu konkrētu tirdzniecības piemēri šajā konkrētu produktu, var atrast šeit.
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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
Izmaksas var mainīties atkarībā no pamatā esošo ieguldījumu iespējām izvēlēties. Specifisku informāciju var atrast
https://www.fbs.es

Kādas ir izmaksas?
Kompānija maksas starpību un komisijas kad ieguldītājs tirdzniecība Iespējas. Starpība ir starpība starp
Pārdot ("Bid") un Nopirkt ("Ask") cena Iespēju , 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
Izplatās
vienreizējās
izmaksas, kas
Komisija

regulārās
izmaksas,

, Tas ir starpība starp pirkšanas un pārdošanas cenu,
ar Šo tiek noteikta maksa par vienu līgumu.

Valūtas
konvertēšanas

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.

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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