Tradestone Ltd
DOKUMENTO PAGRINDINĖ INFORMACIJA
Funkcijos
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. Informaciją reikalaujama teisės aktais, kad padėtų jums suprasti, pobūdį, riziką,
išlaidas, galimas pelnas ir nuostoliai iš šio produkto, ir padėti jums palyginti jį su kitais produktais.

Produktas
Funkcijos yra siūlomos Tradestone Limited " (toliau -"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,produkto?
Variantas yra sutartis, kuri perteikia savo savininką, savininko teisę, bet ne įsipareigojimą, pirkti arba
parduoti bazinį turtą ar priemonė nurodytos kainos sandaugai prieš ar nustatytą dieną, priklausomai nuo
formos pasirinkimo.

Tipas
Tipas: Funkcijos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kad suteikti pirkėjams teisę, bet ne įsipareigojimą
pirkti (call option) arba parduoti (put option) pagrindinės ateities, tuo nurodyta opciono strike kaina
pasinaudojant galimybe. Pardavėjai funkcijos imtis įsipareigojimas parduoti (call option) arba pirkti (put
option), kad užtikrinamojo turto , tuo nurodyta opciono strike kaina pasinaudojant galimybe. Egzistuoja
dviejų tipų funkcijos: Europos, kurie gali būti įgyvendinti tik termino pabaigoje, Amerikos, kuri gali būti
vykdoma visoje variantą, atsižvelgiant į terminą. Pinigų funkcijos yra automatiškai naudojamasi, nebent
prieštaraujančių nurodymų, gautų iš Tarpuskaitos Nario (- ių) vardu savo kliento (- ės). Dėl pasirinkimo
pirkėjas ar pardavimo pasirinkimo sandorio pardavėjas, pasirinkimo sandorio rezultatai ilgosios pozicijos
užtikrinamojo turto , atitinkančio pasirinkimo sandorio sutarties mėnesį ir streikuoti kaina.

Tikslai
Įvedant parinktiss pozicija, pirkėjas įdėti arba skambinkite variantas bus taikomos pradinės investicijos
žinomas kaip galimybė priemoka, mokama pardavėjui. Pardavėjas įdėti arba skambinkite galimybė bus
taikoma maržos reikalavimus, kurie yra pinigų suma, kuri turi būti deponuota, kai galimybė pozicija
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atidaryta. Suma, skirtumas laikomų indėlių turi būti išlaikytas minimalus lygis, nustatytas pagal jūsų
tarpuskaitos nario firma, ir ši suma perkopė net tada, kai yra nuostolis padėtį. Dėl opciono galiojimo
pabaigos datos, jei galimybe yra įgyvendinama, šalys, kiekviena uždirbti ar prarasti sumą, priklausomai
nuo kainos svyravimų pagrindinė.

Skirti Mažmeniniams Investuotojams
Funkcijos paprastai yra skirtas profesionaliems investuotojams, turintiems daug žinių ir (ar ankstesnę
patirtį, išvestinių produktų. Funkcijos finansinį svertą naudojantys prietaisai, ir dėl to, kad tik procentinė
sutarties vertės yra reikalingų prekių, tai galima prarasti daugiau, nei pinigų suma, deponuota dėl funkcijos
poziciją. Investuotojams ši sutartis gali turėti skirtingą investavimo strategiją ir poreikius, įskaitant bet ne
tik spekuliacija, arbitražo ar apsidraudimo, ir turi priimti savo investavimo laikotarpis atitinkamai.

Rizikos Indikatorius
1
Maža Rizika

2

3

4

5

6

7
Didelė Rizika

Santrauka Rizikos Indikatorius: 7 rizikos rodiklį daroma prielaida, kad galimybė yra laikomas iki jo
galiojimo pabaigos. Realų pavojų, gali žymiai skirtis, jei jūsų pinigai anksti, ir jūs galite gauti atgal mažiau.
Kai kurios funkcijos ir funkcijos strategijas, tik rizikos, bet kai kurie gali būti didelės rizikos.
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 galimus nuostolius
iš veiklos rezultatų ateityje labai aukšto lygio. Pasikeičia bazinio turto kaina gali sukelti didelį pelną arba
nuostolius.
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.
Kai kuriais atvejais jums gali būti reikalaujama atlikti papildomus mokėjimus, mokėti už nuostolius.
Bendras nuostolis, kurį gali patirti gali gerokai viršyti investuota suma.
Šis produktas neturi būti jokios apsaugos nuo ateities rinkos veikimo, todėl galite prarasti kai kurių arba
visų savo investicijų.
Produktas pateikiamas prekyba ateities sandorių rinkoje, ir nėra įsipareigojusi likvidumo siūlomas rinkos
formuotojai. Todėl, likvidumo priklauso tik nuo prieinamumą pirkėjų ir pardavėjų rinkoje. Reguliariai
prekybos veiklą, pastebėta, vienu momentu, nėra garantijos, reguliariai prekybos arba bet kuriuo kitu metu.
Jei tarpininkas esate susiduria negali sumokėti jums, ką yra skolingas, galite prarasti visą savo investicijų.
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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

Veiklos scenarijai: Šie grafikai rodo, kaip jūsų investicijos galėtų atlikti. Galite juos palyginti su pay-off
grafikų kiti dariniai. Kiekvieną grafikai pateikiami suteikia galimų rezultatų ir nėra tiksliai nurodoma, ką
jūs galite gauti atgal. Kas jums bus skirtis priklausomai nuo to, kaip pagrindinės atlieka. Kiekvienos
pagrindinės priemonės vertės, grafikai parodyti, koks pelnas ar nuostoliai produktas būtų pasibaigus,
produkto. Horizontalioji ašis rodo įvairias galimas kainų pagrindinės priemonės vertė galiojimo pabaigos
data ir vertikali ašis rodo pelno arba nuostolio.

Pirkti (arba, kaip tuo atveju, gali būti, pardavimas) pasirinkimo rodo nuomonės, kad jūs manote, kad
pagrindinės kainos bus padidėjimas (sumažėjimas). Pirkimo (Pardavimo) galimybė įdėti rodo nuomonės,
kad jūs manote, kad pagrindinės kainos, mažės (arba, kaip tuo atveju, gali būti, padidinti).
Daugiau konkrečias prekybos pavyzdžių tai konkretaus produkto galima rasti čia.
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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
Išlaidos priklausys nuo pagrindinių investicinių variantų pasirinkti. Konkrečios informacijos galima rasti
https://www.fbs.es

Kas yra sąnaudos?
Bendrovė ima plisti ir komisija , kai investuotojas prekiauja Funkcijos. Marža yra skirtumas tarp pardavimo
("Pasiūlymas") ir Nusipirkti ("Klausti") kaina Variantą , kuris 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

Komisija

Tai fiksuotą mokestį už kiekvieną sutartį.

Valiutos
konvertavimo

išlaidų konvertuojant Pelnas arba Nuostolis iš sandorių
valiuta savo Prekybos Sąskaitą

Pasikartojanči Apsikeitimo
sandorių
os 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 ir galiu imtis pinigų iš anksčiau?
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?
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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