Tradestone Ltd
DOKUMENTO PAGRINDINĖ INFORMACIJA
Cfd dėl Cryptocurrencies
Tikslas
Šis dokumentas parengtas atsižvelgiant į ES Mažmeninių ir Draudimo pagrįstos Investicinių Produktų
Reglamento. Dokumentas suteikia jums pagrindinę informaciją apie šį investicinį produktą. Tai nėra
reklaminė medžiaga. Teisės, siekiant padėti jums suprasti, pobūdį, riziką, išlaidas, galimas pelnas ir
nuostoliai iš šio produkto, ir padėti jums palyginti jį su kitais produktais, reikalauti informacijos.

Produktas
Cfd dėl Cryptocurrency yra per skaitiklį produktų, kuriais prekiauja sandorio pirkti ar parduoti CFD su
konkrečiu cryptocurrency kaip užtikrinamasis ne žinomas kaina tikintis uždarymo prekybos su skirtumu
pelno. Bendrovė yra įgaliotas ir reguliuoja Kipro vertybinių Popierių ir Biržos Komisija, Kipro
Respublikos, su licencijos numeris 331/17. Dėl išsamesnės informacijos prašome skambinkite: +357 25
313540 arba apsilankykite https://fbs.eu/en.

Perspėjimas
You are about to purchase a product t t t t t t t t that yra net simple and may be difficult a to understand.

Kas yra šis produktas?
Tipas
Jūs apie prekybos Sutartį dėl Skirtumo ("CFD"), kurio pagrindinė priemonė yra Cryptocurrencies.
Dažniausiai cryptocurrencies yra Bitcoin, Eteryjeeum, Litecoin ir Savigarbos.

Tikslai
Cryptocurrencies yra užšifruotas skaitmeninis vaizdas reikšmė, kad funkcija kaip mainų priemonė,
apskaitos vienetas, ir (arba) kaupimo, neturi teisėtos mokėjimo priemonės statusą bet jurisdikcijos ir
prekiaujama ne reguliuojamoje decentralizuota skaitmeninė mainai. Investuotojas pasirenka prekybą Cfd
dėl Cryptocurrencies dėl daugelio priežasčių, tai būtų apsidraudimo jų piniginės fizinio kriptografijos ūkių,
įgyti poveikio Cryptocurrencies kaip infliacijos rizikos draudimo, diversifikuoti jau esamą portfelio
klasikinis turto klasių ar net tiesiog spekuliacijos kainų skirtumai generuoti pajamas.

Skirti Mažmeniniams Investuotojams
Cfd dėl Cryptocurrencies yra gautos iš atitinkamo pagrindinio cryptocurrency pora (pvz. BTC/USD), kad
būti vienu metu pirkimo/pardavimo vienos CFD iš kriptografijosir valiutos pirkimo/pardavimo iš a fiat
valiuta. Valiuta, naudojama kaip nuorodos yra vadinamas citata valiuta (USD) ir valiuta, kuri yra
kotiruojamos atžvilgiu yra vadinama bazine valiuta (BTC). CFD kaina sutartį dėl Cryptocurrencies
priklauso nuo kainos Cryptocurrency. Investuotojas turi pasirinkimo pirkti (eiti ilgai), kad CFD jeigu
investuotojas mano, kad bazinė valiuta (pvz., Bitcoin) išaugs atžvilgiu citata valiuta, su ketinimą, kad vėliau
jas parduoti (uždaryti savo poziciją) didesne verte. Jeigu investuotojas mano, kad kainos citata valiuta (pvz.,
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USD) išaugs lyginant su bazine valiuta, jis galėtų parduoti (eiti trumpas), kad CFD, tikėdamiesi, kad vėliau
juos pirkti atgal (uždaryti savo poziciją) mažesne kaina negu buvo sutarta jas parduoti. Cfd yra prekiaujama
marža. Tai reiškia, kad jūs galėsite išnaudoti savo investicijas atidarymo didesnėmis pozicijomis, nei lėšų,
jūs turite vietą, nes marža užstato. Marža yra atidėta suma į savo prekybos sąskaitą padengti visus galimus
nuostolius iš atvirų CFD poziciją. Tai yra įmanoma, kad nuostoliai gali viršyti reikalaujama marža. Maržos
reikalavimai gali būti pakeista bet kuriuo metu, kad atspindėtų rinkos sąlygų. Ji turėtų būti pažymėti, kad
pagrindinė priemonė, niekada iš tiesų priklauso jums ir pelnas arba nuostolis nustatomas pagal skirtumą
tarp pirkimo ir pardavimo kainos, CFD, atėmus susijusias išlaidas (nurodyta žemiau).

Rizikos Indikatorius
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Didelė Rizika

Santrauka Rizikos Indikatorius: 7. Tjis tikras pavojus gali gerokai skirtis, jei jūsų pinigai anksti, ir jūs galite
gauti atgal mažiau. Cryptocurrencies turi labai didelę riziką.
Santrauka rizikos rodiklis yra vadovas, rizikos lygiui, šis produktas, palyginti su kitais produktais. Tai rodo,
kiek tikėtina, kad produktas bus prarasti pinigų, nes judesiai rinkose, arba dėl to mes negalime sumokėti
jūs.
Mes klasifikuojamos šį gaminį, kaip 7 iš 7, kuri yra didžiausia rizikos grupė. Tai kainos galimiems
nuostoliams iš cryptocurrency pasirodymą labai aukšto lygio. Tai kainos galimus nuostolius iš veiklos, gali
kilti didelis pelnas arba nuostoliai.
Reikia žinoti apie valiutų riziką. Galite gauti mokėjimai kitokia valiuta, atsižvelgiant į produktą, todėl
galutinis grąžinti jums gali priklausyti nuo to, keitimo kursas tarp dviejų valiutų. Ši rizika nėra laikomas
rodikliu, kaip nurodyta pirmiau. Cfd dėl cryptocurrencies neturi galiojimo pabaigos (išpirkimo terminas ir
todėl jis yra iki jums atidaryti ir uždaryti savo poziciją.

Veiklos Planai
Yra daug rūšių prekybos rizika, įskaitant finansinio sverto riziką, kurią turėtumėte žinoti prieš
pradedant prekybą. Informacija apie veiksnius, kurie turi įtakos šio produkto išsamus žemiau
įskaitant, bet neapsiribojant:
Finansinio sverto Riziką
Rizikos ir neribotos nuostolių,
Marža rizika
Interesų Konfliktų
Rinkos Rizika,

Nereguliuojamos Rinkos Rizika,
Rinkos sutrikimo rizikos
Užsienio valiutos kurso rizika
Internetinės prekybos platformą, ir
TAI rizika,
Sandorio šalies rizika

Daugiau konkrečias prekybos pavyzdžių tai konkretaus produkto galima rasti čia.
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Ši pagrindinė informacija dokumente nėra konkrečiai tam tikro produkto. Ji taikoma CFD bet
cryptocurrency, kad mes siūlome mūsų platforma. Tačiau kiekviena CFD, galite sudaryti su mumis yra
specifinis, kad jūs ir jūsų pasirinkimus. Jūs būsite atsakingas už renkantis pagrindinės cryptocurrency; kai
norite atidaryti ir uždaryti savo poziciją; dydis savo poziciją (ir todėl reikalaujama marža, taikoma maržos
ribas, Kriptografijos Cfd Mažmeniniams klientams); ir ar naudoti bet kokios rizikos valdymo įrankių,
kuriuos mes siūlome, tokių kaip stop loss orderius. Toliau pateikta lentelė rodo, pinigai gali būti, pelną ar
prarasti pagal skirtingus scenarijus. Kiekvienos veiklos planai yra pagrįsti sąskaitą tik su viena atvira
pozicija.

Kas atsitiks, jei Įmonė negali išmokėti?
Jei Bendrovė tampa nemoki ir negali sumokėti iš savo investuotojų, Mažmeniniams Klientams gali
pretenduoti į kompensaciją iki €20,000 iki Investuotojų Kompensavimo Fondo, įkurto Kipro vertybinių
Popierių ir Biržos Komisija.
Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome peržiūrėti mūsų Investuotojų Kompensavimo Fondo Politika
https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf

Kas yra sąnaudos ?
Bendrovė ima plisti, kai investuotojas prekiauja CFD. Marža yra skirtumas tarp pardavimo ("Pasiūlymas")
ir Nusipirkti ("Klausti") CFD kaina, kuri yra dauginamas iš sandorio dydį. Plitimo už kiekvieną pagrindinis
turtas yra detalus Bendrovės interneto svetainėje, paspaudę čia. Bet kiekvienas investuotojas gali turėti
skirtingas plinta dėl visų arba kai kurių iš užtikrinamojo turto, remiantis investuotojo istorija, garsas, veiklos
ar tam tikros akcijos. Toliau pateiktoje lentelėje pavaizduotas iliustracijoje rūšių išlaidos, kartu su jų
reikšmė:

Vienkartines
išlaidas

Skleisti

Tai yra skirtumas tarp pirkimo ir pardavimo kainos

Valiutos
keitimo

išlaidų konvertuojant Pelnas arba Nuostolis iš sandorių
valiuta savo Prekybos Sąskaitą

Pasikartojančios Apsikeitimo Tai yra finansavimo išlaidų tuo atveju, jeigu klientas
sandorių
išlaidos
nusprendžia grąžinti poziciją, anksčiau ar apversti padėtį, kad
mokesčius, vėliau dieną, nei termino. Priklausomai nuo to, ar pozicija yra
ilgas arba trumpas, ir vyraujančias palūkanų normas dviejų
valiutų valiutų poros, jūsų paskyra gali būti įskaityta arba
nurašomi Apsikeitimo sandorių mokestį.

Tam tikslui, pavyzdžiui, mes bus daryti prielaidą, kad prekybos vieną daug BTCUSD (viena partija yra
vieno vieneto bitcoin) su 40 USD plitimą. 1 X 1 x $40 = $4. Suma $40 atsispindės kaip plaukiojantis
Loss pradėjus operaciją analogiškai suma pagrindine valiuta. Be pirmiau minėtų, Įmonė mokesčius
Nakties Finansavimo (IŠ) už kalbama, kad lieka atviras baigiantis dienos prekybos sesijai. Tai gali būti
taikoma kredito ar debeto, apskaičiuojama pagal atitinkamas palūkanų normas, valiutų, kurios pagrindinės
priemonės yra prekiaujama. Apsikeitimo sandorių mokesčiai yra galima išgyventi mt4 ir mt5 platformas,
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dėl FBS PREKYBININKAS, ir Bendrovės interneto svetainėje. Jei CFD ' s kotiruojama valiuta skiriasi
nuo sąskaitos valiuta, ji bus konvertuojami į sąskaitos valiutą pagal dabartinį valiutos kursą.
Jei priemonės Apsikeitimo tipo, lvnba, toliau pateiktą formulę naudojama:
Apsikeitimo sandorių Mokestis = Tūrio * Faktai * Kontrakto dydis * (numeris dienų pozicijų vyksta).
Jei priemonės Apsikeitimo tipas yra Pinigų, t. y. USD, toliau pateiktą formulę naudojama:
Apsikeitimo sandorių Mokestis = Tūrio * Pinigai * (dienų skaičius pozicijąs vyksta).
Pirmiau visada yra konvertuojami į sąskaitos bazinė valiuta. Išlaidos priklausys nuo pagrindinių
investicinių funkcijos jums choose. Konkrečios informacijos galima rasti https://www.fbs.eu

4|Page

