Tradestone Ltd
DOKUMENTO PAGRINDINĖ INFORMACIJA
CFD, forex priemonė
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
CFD yra siūlomas 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
Šis investavimo produktas yra Sutarties dėl Skirtumų (toliau - "CFD") forex priemonė. CFD yra Per Skaitiklį
(toliau - "ne BIRŽOS") finansinio sverto finansinės priemonės ir jų vertė nustatoma remiantis verte,
užtikrinamojo turto. Investuotojas daro pelną arba nuostolį dėl CFD remiantis pasirinkta kryptimi (Pirkti ar
Parduoti) ir krypties vertė iš užtikrinamojo turto. CFD yra atsiskaitoma tik grynais ir investuotojas neturi teisės
kokia faktinė užtikrinamojo turto. Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie Cfd kai
pagrindinis investicijų, kad jums pasirinkti yra užsienio valiutos išvestinių finansinių priemonių, tokių kaip
EUR/USD ar GBP/USD.

Tikslai
Tikslas prekyba Cfd yra spėlioti dėl kainos kitimas užtikrinamojo turto. Pavyzdžiui, jei manote, kad valiuta
vertė pora priemonė augs, jums būtų nusipirkti skaičius Cfd (tai yra taip pat žinomas kaip "vyksta ilgas"), su
ketinimą, kad vėliau jas parduoti, kai jie yra ne didesnė vertė. Skirtumas tarp kainos, už kurią galite nusipirkti,
ir kainos, už kurią jūs vėliau parduoti prilygsta savo pelno, atėmus susijusias išlaidas (nurodyta žemiau), arba
atvirkščiai, jei jūs manote, kad ji ketina sumažinti, jums bus parduoti daug Cfd (tai yra taip pat žinomas kaip
"vyksta trumpas") tam tikrą vertę, tikėdamiesi, kad vėliau juos pirkti atgal mažesne kaina, nei jums anksčiau
sutiko parduoti juos, todėl mums moka jums skirtumas, atėmus susijusias išlaidas.

Skirtas Investuotojams
Cfd yra skirti investuotojams, kurie nori padaryti krypties sandorių ir pasinaudoti trumpalaikių kainų
svyravimų, valiutų kursus ir turėti galimybę palaikyti rizikos prarasti visą investicijų sumą per trumpą laiką.
Tie investuotojai žino, arba turi patirties su, finansinį svertą naudojantys produktai ir visiškai suprasti, kaip
kainų Cfd yra gautos, taip pat pagrindinės sąvokos atsargos ir atsvaros.
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Rizikos Indikatorius
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Maža Rizika

7
Didelė Rizika

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, nes mes negalime sumokėti jūs.
Mes klasifikuojamos šį gaminį, kaip 7 iš 7, kuri yra didžiausia rizikos grupė. Tai kainos galimų nuostolių,
iš būsimą produktą už labai aukšto lygio.
Šį rodiklį daroma prielaida, kad jūs išlaikyti gaminio iki 24 valandų. Gali būti, kad negalėsite uždaryti
produktas, lengvai arba jums gali tekti uždaryti už kainą, kuri gerokai įtakos jūsų investicijų grąža. Cfd gali
priklausyti nuo slydimo arba nesugebėjimas uždaryti produktą už norimą kainą, nes nėra tokių kainą rinkoje.
Cfd yra BIRŽOS produktai ir negali būti parduotas, bet mainai, Daugiašalės Prekybos sistemos (toliau -DPS)
ar kitos prekybos vietos. Nėra kapitalo apsauga nuo rinkos rizika, kredito rizika ir likvidumo rizika, Veiklos
planai (darant prielaidą, kad nėra Nakties Finansavimo poveikis):

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:

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

2|Page

Tradestone Ltd
Kiek tai kainuoja?
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:

Skleisti

skirtumas tarp pirkimo kainos ir pardavimo kainos yra vadinamas
plitimą. Ši kaina yra realizuotas kiekvieną kartą atidaryti ir
uždaryti prekybą.

Valiutos
Konvertavimo

Jokių pinigų, realizuotas pelnas ir nuostoliai, reguliavimas,
mokesčiai ir įmokos, kuri yra išreikšta valiuta, kita nei bazinė
valiuta iš savo sąskaitos, bus perskaičiuojami į bazinę valiutą savo
sąskaitą ir valiutos konvertavimo mokestis bus įtraukta į jūsų
sąskaitą.

Kasdien laikymo
Išlaidos/Swap/Virtimo

taikomas mokestis į savo sąskaitą, už kiekvieną naktį, kad jūsų
pozicija yra laikomos. Tai reiškia, kad ilgiau jūs laikykite
pozicija, tuo daugiau jis kainuoja. Trečiadieniais, Apsikeitimo
imamas 3 kartus. Apsikeitimo sandoriai gali būti peržiūrėtas į
prekybos platformą, ir Bendrovės interneto svetainėje.

Vienkartinių
išlaidų

Patiriamos
išlaidos,

Siekiant pavyzdžiui, mes manome €10,000 sandoris EUR/USD 1,5 kauliukų plitimą. EUR/USD pip yra 4
dešimtainis skaitmuo (0.00015). 10 000 eur x 0.00015 = $1.5
Suma $1.5, bus atsižvelgta plūduriuojantis P/L 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, apskaičiuotas remiantis atitinkamų palūkanų
normas, valiutų, kurios pagrindinės priemonės yra prekiaujama. Apsikeitimo sandorių mokesčiai yra galima
gyventi per mt4 platforma ir interneto svetainėje.
Jei CFD ' s kotiruojamos skiriasi nuo sąskaitos valiuta, ji bus konvertuojami į sąskaitos valiutą pagal
dabartinį valiutos kursą.
Jei priemonės Apsikeitimo tipas yra taškai, toliau pateiktą formulę naudojama:
Apsikeitimo sandorių Mokestis = Tūrio * Faktai * Kontrakto dydis * (dienų skaičius pozicijas vyksta)
Jei priemonės Apsikeitimo tipas yra Pinigų, t. y. USD, toliau pateiktą formulę naudojama:
Apsikeitimo sandorių Mokestis = Tūrio * Pinigai * (dienų skaičius pozicijas vyksta)
Pirmiau visada yra konvertuojami į sąskaitos bazinė valiuta.
Išlaidos priklausys nuo pagrindinių investicinių variantų pasirinkti. Konkrečios informacijos galima rasti
https://www.fbs.es
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