DOKUMENTO PAGRINDINĖ INFORMACIJA
Apsikeitimo
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
Apsikeitimo sandoriai 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?
Tipas
Apsikeitimo gali būti vienu metu keistis vienodas sumas, vieną valiutą už kitą valiutą, keistis fiksuotą palūkanų
normą, palyginti su kintama palūkanų norma per tam tikrą laikotarpį, arba net keistis metinę grąžą iš anksto
nustatytas indeksas, palyginti su kintama palūkanų norma, remiantis tariamosios. VALIUTŲ Apsikeitimo sandoriai
yra sudariusi su Tradestone dvišaliu pagrindu.

Tikslai
Tikslas FX Swap pavyzdžiui, yra keistis pinigų srautai iš dviejų valiutų, dviejų iš anksto dienų, dviejų iš anksto
nustatytą VALIUTOS kursą. Tai reiškia, kad vienu metu perkant ir parduodant dviejų valiutų ir atvirkščiai, pirkti ir
parduoti, vėliau vertė, data. Kainodaros FX swap yra pagrįstas rinkos kainą, pagrindinės valiutų poros ir atitinkamų
priekį taškų, kurie atsiranda santykinis palūkanų normą, taikomą dėl dviejų valiutos suma. Tai gali būti naudojama
apsidrausti nuo valiutos nuvertėjimo ar net spėlioti, tiek valiutos kainos pasikeitimo ir palūkanų normų diferencialas
susijusių valiutų.
Tikslas-Palūkanų normos Apsikeitimo sandoris, pavyzdžiui, yra valiutų palūkanų mokėjimai, vienas anksto žinoma,
lyginant su kitu, kuris yra kintama ir bus sprendžiama ateityje per tam tikrą laikotarpį, tiek remiantis tariamoji suma,
kuri gali būti mokama fiziškai visiškai arba tik tarpusavyje, priklausomai nuo derybų tarp šalių. Tai yra naudojama
spėlioti, ar apsidrausti nuo palūkanų normų pokyčių.

Skirti Mažmeniniams Investuotojams
VALIUTŲ Apsikeitimo sandoriai yra skirti investuotojams, kad reikia apsidrausti nuo užsienio valiutos pozicijos
arba kuriems reikia lėšų užsienio valiuta pinigų srautų neatitikimo. Skirtas investuotojai turėtų turėti atitinkamas
prekybos patirties ar reikiamos darbo patirties ir turėtų būti suprasti pagrindinės produkto savybės, tokios kaip
atsarga reikalavimus, įkeisti, cut-out ir sandorio šalies kredito rizikos dėl ne BIRŽOS pobūdžio.
VALIUTŲ 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.
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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 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. Tai 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.

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

Kas yra sąnaudos?
Bendrovė mokesčius spread, kai investuotojas Apsikeitimo sandorių. Marža yra skirtumas tarp pardavimo
("Pasiūlymas") ir Nusipirkti ("Klausti") kaina Apsikeitimo. Plitimo už kiekvieną pagrindinis turtas yra
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Tradestone Ltd
detalus Bendrovės interneto svetainėje, paspaudę čia. Bet kiekvienas investuotojas gali turėti skirtingas
plinta dėl visų ar kai kurių pagrindinių turto pagal investuotojo istorija, garsas, veiklos ar tam tikros akcijos.
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
konvertavi
mo
Pasikartojančios Apsikeitimo
sandorių
išlaidos
mokesčius,

išlaidų konvertuojant Pelnas arba Nuostolis iš sandorių
valiuta savo Prekybos Sąskaitą
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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