Tradestone Ltd
DOKUMENTO PAGRINDINĖ INFORMACIJA
Išvestinių finansinių priemonių Priemonė Kredito Rizikai
Tikslas
Thyra document provides you (toliau -"Klientas") with key information about thyra investment protuct. It
yra not marketing material. The information yra required by lam to s help you understand the nature, risks,
costs, potential gains and losses of thyra product and to help you compare it mith other products.

Produktas
Išvestinės finansinės priemonės yra siūlomos Tradestone Limited (toliau - į "Bendrovė", "Mes" arba
"Mūsų"), registruota Kipro Respublikoje. 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
Kredito išvestinė finansinė priemonė yra finansinis susitarimas, kuris leidžia šalims sumažinti savo kredito
rizika. Kredito išvestinių finansinių priemonių, būti privati, vertybinių dvišalė sutartis tarp dviejų šalių
kreditoriaus, skolininko santykius. Jis leidžia kreditoriui perduoti trečiajai šaliai rizika, kad skolininkas
neįvykdys savo įsipareigojimų.

Tikslai
Kredito išvestinės priemonės apima kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai, užstatyto
skolos įsipareigojimai, bendrosios grąžos apsikeitimo sandorius, kredito įsipareigojimų neįvykdymo
apsikeitimo galimybes ir kredito išplito į priekį. Iš esmės, visi išvestiniai produktai yra draudimo produktų,
ypač kredito išvestinių finansinių priemonių. Išvestinės finansinės priemonės taip pat naudojamos
spekuliantai statyti ant kryptimi užtikrinamojo turto.
Kredito išvestinių finansinių priemonių, būdami saugumo, tai ne fizinis turtas. Vietoj to, jis yra sutartis.
Sutartis leidžia perduoti kredito rizikos, susijusios su pirminiu subjektas, iš vienos šalies į kitą be perduoti
faktinės pagrindinės subjektas. Pavyzdžiui, bankas susiję su skolininku, gali būti, kad negalėsite grąžinti
paskolos gali apsaugoti pati perduodant kredito rizika, kad kita šalis, išlaikant paskolą savo knygas. Beje,
įprasta tikslas iš prekybos išvestinių finansinių priemonių , susijusių su kredito rizika yra apsidraudimo
ilgosios pozicijos, kad investuotojas turi, ar tai buvo prieš vyriausybės obligacijų palūkanos, akcijų ar
konkrečiu skolininko.

Skirti Mažmeniniams Investuotojams
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Išvestinių finansinių priemonių perleidimo kredito rizika paprastai yra skirtas profesionaliems
investuotojams, turintiems daug žinių ir/arba patirties kredito rizika susijusiems produktams.
Investuotojams šis produktas gali turėti skirtingą investavimo strategiją ir poreikius, pradedant nuo
apsidraudimo nuo galimų tikimasi nevykdo kai kurios paskolos ar obligacijų, o ne, baigėsi ne spekuliacija
ir arbitražas, ir turi priimti savo investavimo laikotarpis atitinkamai.

Rizikos Indikatorius
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Didelė Rizika

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
Nereguliuojamos Rinkos Rizika,
Rizikos ir neribotos nuostolių,
Rinkos sutrikimo rizikos
Marža rizika
Užsienio valiutos kurso rizika
Interesų Konfliktų
Internetinės prekybos platformą, ir
TAI rizika,
Rinkos Rizika,
Sandorio šalies rizika
Kredito rizika yra iš esmės rinkos suvokimasn emitento's įsipareigojimų nevykdymo tikimybę.
Investuotojai susiduria su kredito rizika, jei jie savon emitento skolos. Tai gali būti bendrovė, vyriausybės
ar net savivaldybėsobligacijų.
"Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai" (CD) siūlo apsaugą nuo įsipareigojimų
nevykdymo leidžia investuotojams priimti poziciją dėl įsipareigojimų nevykdymo rizikos obligacijų
emitentas.
Investuotojai gali savo CD, kad nuorodos, vienos obligacijos indekso kelis obligacijas. Mano investicinis
fondas, kuris valdo didelę portfelio investicinio reitingo įmonių obligacijas. Fondo vadovas mano, kad
finansinių sąlygų ketina blogėja ir įmonės įsipareigojimų nevykdymo rizikos padidėjimas per trumpą laiką.
Fondas gali įsigyti apsauga nuo kylančių įsipareigojimų nevykdymo rizikos pirkimo kredito įsipareigojimų
neįvykdymo apsikeitimo sandorių indeksas, kad nuorodos, 100 investicinio reitingo obligacijų emitentų.
Indeksas CD diskus, yra daug, pavyzdžiui, S&P 500 KOMPAKTINIŲ diskų—jis jungia poveikio įvairių
obligacijų emitentų į vieną indeksą.Išlaidų indeksas pakyla, kai įsipareigojimų nevykdymo rizika padidėja.
Tokiu atveju obligacijų kaltės, pardavėjas įsipareigojimų neįvykdymo apsauga yra sutartimi įsipareigojusi
sumokėti savininkas numatytasis apsaugos skirtumas tarp obligacijų nominalią vertę, 100 centų dolerio, ir
rinkos kainos obligacijų po default.
Po nutylėjimą, jei obligacija yra prekybos už 60 centų dolerio, pardavėjas įsipareigojimų neįvykdymo
apsaugą privalo mokėti apsauga savininkas $40 ($100 nominali vertė, atėmus rinkos kaina $60). Jei
numatytasis apsaugos savininkas taip pat obligacijų turėtojas, $40 išmoka bus lygi rinkos nuostoliai dėl jų
neįvykdė įsipareigojimų obligacijų.
Daugiau konkrečias prekybos pavyzdžių tai konkretaus produkto galima rasti čia.

Kas atsitiks, jei Įmonė negali išmokėti?
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Tuo atveju, 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 ir komisija , kai investuotojas sandorius dėl kredito išvestinės finansinės priemonės.
Marža yra skirtumas tarp pardavimo ("Pasiūlymas") ir Nusipirkti ("Klausti") kainos išvestinių finansinių
priemonių , kurios yra dauginamas iš sandorio dydį. Plitimo už kiekvieną pagrindinis turtas yra detalus
Bendrovės interneto svetainėje, paspaudę čia. Toliau pateiktoje lentelėje pavaizduotas iliustracijoje rūšių
išlaidos, kartu su jų reikšmė:

Kiek tai kainuoja?
Toliau pateikta lentelė rodo, įvairių rūšių išlaidų kategorijas
vienkartines
išlaidas

Skleisti

Tai yra skirtumas tarp pirkimo ir pardavimo kainų

Priekį
Taškų,

Tai yra skirtumas tarp neatidėliotinų ir išankstinių norma. Tai gali
būti mokestį arba pelno.

Valiutos
konvertavimo

išlaidų konvertuojant Pelnas arba Nuostolis iš sandorių
valiuta savo Prekybos Sąskaitą

Komisija

mokestis imamas už kiekvieną sandorį

Pasikartojančios Apsikeitimo
sandorių
išlaidos
mokesčius,

Tai yra finansavimo išlaidų tuo atveju, jeigu klientas nusprendžia
grąžinti poziciją, anksčiau ar apversti padėtį, kad 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.

Kaip ilgai turėčiau turėti , tai ir aš galiu imti pinigus iš anksti?
Apsikeitimo sandoriai nėra rekomenduojama laikymo laikotarpis ir tai, kad investuotojai gali savo nuožiūra
nustatyti tinkamą laikymo laikotarpį, atsižvelgiant į jų individualius prekybos strategiją ir tikslus.
Kaip aš galiu skųstis?
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Klientams, kurie nori pateikti skundą, gali tai padaryti pateikdamas skundą formą žemiau el. pašto adresas:
complaints@fbs.eu
visą skundžiasi tvarką bei skundo formą galima rasti Bendrovės interneto svetainėje.
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