Tradestone Ltd
DOKUMENT TA'INFORMAZZJONI EWLENIJA
B'ŻIEDA dwar il-prodott
L-iskop
Thhija document provides you (minn hawn'il quddiem il -"Klijenti") with key informat ion about awhuwa investment product.
It-t huwa not marketing material. The informat ion huwa requir-red by l l -aw to help you wkrstand the nmillure, ir-risks, costi,
potential - gains and losses of thhija l - product and to help you compare it with other producti.

Il-prodott
B'ŻIEDA huma offruti mill-Tradestone Limited (minn hawn'il quddiem il "Kumpanija", "Aħna" jew l -"Us"),
irreġistrata fir-Repubblika ta'Ċipru. Il-Kumpanija hija awtorizzata u regolat mill-Ċipru it-Titoli u l-Iskambju
tal-Kummissjoni fir-Repubblika ta'Ċipru, bil-numru tal-liċenzja 331/17. Għall-aktar informazzjoni jekk
jogħġbok ċempel +357 25 313540 jew mur https://fbs.eu/en.

Twissija
You are l about to porchaie a preduċt that huwa l-ebdat iimple and may be diffiċult to uerstand.

X'inhu dan il - prodott?
It-tip
Dan l-investiment tal-prodott huwa Kuntratt għal Differenzi ("B'ŻIEDA") dwar l-komoditajiet l-istrument. A
F'FONDI huwa Fuq il-bank ("OTC") influwenzati l-istrument finanzjarju u l-valur tagħha huwa determinat
abbażi tal-valur ta'l-assi sottostanti. L-investitur jagħmel profitt jew telf fuq il-F'FONDI bbażata fuq iddirezzjoni magħżula (Jixtru jew Ibigħu) u d-direzzjoni tal-valur ta'l-assi sottostanti. L-F'FONDI hija stabbilita
fi flus biss u l-investitur m'għandha l-ebda drittijiet tkun xi tkun fuq l-assi sottostanti attwali. Dan id-dokument
jipprovdi informazzjoni ewlenija dwar Fiż-fejn il-bażi ta'l-investiment li inti jagħżlu huwa prodott derivatistrument bħall-deheb.

Objettivi
L-objettiv tal-F'FONDI huwa li jippermetti l-investitur biex jiksbu kapital l-espożizzjoni għall-moviment filvalur ta'l-assi sottostanti (jekk jew ' l isfel), mingħajr fil-fatt il-bżonn li jixtru jew ibigħu l-assi sottostanti. Lespożizzjoni hija sostnuta mill-F'FONDI jeħtieġ biss proporzjon żgħir ta'l-kunċettwali-valur tal-kuntratt li
jitpoġġew'l isfel bil-quddiem bħala-marġni inizjali u hija waħda mill-karatteristiċi ewlenin tal-kummerċ Fiż.
Fil-każ tal-prodott EKWITAJIET, il-prezzijiet huma bbażati fuq il-prezz tal-offerta tal-prodott. Il-prezzijiet
ta'dan speċifiċi ta'investiment il-prodott jista ' jinkiseb jew mill-fornituri ta'likwidità li tikseb dawn ilprezzijiet mill-rilevanti l-iskambji jew direttament mill-rilevanti l-iskambji. Is-suq għall - prodotti hija
miftuħa matul il - ġimgħa. Għall-speċifiċi tal-kummerċ-iskeda jekk jogħġbok ara l-websajt li ġejja
https://www.fbs.eu .

Maħsuba-Investitur
Fiż huma maħsuba għall-investituri li jixtiequ jagħmlu direzzjonali-tranżazzjonijiet u jieħdu vantaġġ millprezzijiet fuq żmien qasir tal-movimenti fl-rati tal-muniti u l-abbiltà biex isostnu r-riskju ta'telf ta'kollu
tagħhom ammont ta'investiment fi ħdan perjodu qasir ta'żmien. Dawk l-investituri jkollhom l-għarfien tal, jew
1|Page

Tradestone Ltd
li huma esperjenzati bl, sostnuta ta'prodotti u jkollhom għarfien sħiħ fuq kif il-prezzijiet tal-Fiż huma derivati
kif ukoll il-kunċetti ewlenin tal-marġni u l-influwenza.

Indikatur Tar-Riskju
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Riskju Baxx

7
Riskju Għoli

- Sommarju tar-riskju l-indikatur huwa gwida biex il-livell tar-riskji ta ' dan il-prodott meta mqabbel malprodotti l-oħra. Dan juri kemm huwa probabbli li l-prodott se jitilfu l-flus minħabba tal-movimenti fl-swieq
jew għaliex aħna mhumiex kapaċi tħallas inti. Għandna kklassifikati dan il -prodott kif 7 minn 7, li hija logħla klassi tar-riskju. Dan il-rati ta'l-telf potenzjali mill-futur tal-prestazzjoni tal-prodott fil-livell għoli
ħafna.
Dan l-indikatur tar-riskju jassumi li inti żżomm il-prodott sa 24 siegħa. Inti tista'ma tkunx kapaċi mill-qrib ilprodott faċilment jew inti jista ' jkollhom mill-qrib bi prezz li l-impatti sinifikanti fuq ir-ritorn fuq l-investiment
tiegħek. Fiż jistgħu jkunu affettwati mill-tnaqqis fil-prezz jew l-inkapaċità li tagħlaq il-prodott bi prezz mixtieq
minħabba nuqqas ta'disponibbiltà ta'dawn il-prezzijiet fis-suq. Fiż-huma IL-prodotti u ma jistgħux jinbiegħu
fuq kwalunkwe-kambju, ta'Kummerċ Multilaterali (minn hawn'il quddiem il -"MTF") jew l-oħra tan-negozjar.
Ma hemm l-ebda-kapital tal-protezzjoni kontra l-riskju tas-suq tal-kreditu, riskji jew ir-riskju ta'likwidità talPrestazzjoni tax-xenarji (jekk wieħed jassumi l-ebda matul il-Lejl ta'Finanzjament effetti):

Ix-Xenarji Ta'Prestazzjoni
Hemm għadd ta'tipi ta'negozjar tar-riskju, inklużi l-ingranaġġ tar-riskju, li inti għandek tkun konxju ta ' qabel
il-bidu għall-kummerċ. L-informazzjoni dwar l-fatturi li jaffettwaw il-prestazzjoni ta'dan il-prodott huma
dettaljati hawn taħt inkluż iżda mhux limitat għal:
Lieva Riskju
Mhux irregolat-Riskju tas-Suq
Riskju ta illimitat telf ta'
tfixkil fis-Suq tar-riskju
- Marġni tar-riskji
tal-kambju Barrani tar-riskju
l-Kunflitti tal-Interess
fuq l-Internet pjattaforma talkummerċ u tar-riskji
tas-Suq tar-Riskju
Kontroparti tar-riskju
Għal aktar speċifika tal-kummerċ l-eżempji fil-dan il-prodott speċifiku tista'tinstab hawn:

X'jiġri jekk il-Kumpanija tkun f'pożizzjoni li tħallas?
Fil-każ li l-Kumpanija ssir insolventi u hija f'pożizzjoni li tħallas lill-investituri tagħha, bl-Imnut tal-Klijenti
tista'tkun eliġibbli għall-kumpens ta'sa eur 20,000 mill-Kumpens għall-Investitur jistabbilixxi Fond ta'Ċipru
it-Titoli u l-Iskambju tal-Kummissjoni.
Għall-aktar informazzjoni jekk jogħġbok reviżjoni tal-Kumpens għall-Investitur-Fond tal-Politika
https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf
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X'inhuma l-ispejjeż?
Il-Kumpanija ħlasijiet firxa meta investitur-kummerċ fuq il-F'FONDI. Firxa hija d-differenza bejn l-Jbiegħu
("Offerta") u Jixtru ("Staqsi") il-prezz tal-F'FONDI li jiġi mmultiplikat bil-daqs jittrattaw. Il-firxa għal kull
assi sottostanti huwa inkarigat fuq il-websajt tal-Kumpanija billi tikklikkja hawn. Iżda kull investitur jistgħu
jkunu differenti tinfirex fuq kollha jew uħud mill-assi sottostanti bbażata fuq l-investitur l-istorja, il-volum,
l-attivitajiet jew ta'ċerti promozzjonijiet.

It-tabella hawn taħt turi eżempju ta'tipi ta'spejjeż flimkien mal-tifsira tagħhom:

Wieħed
off-ispejjeż
tal -

Tixrid

Id-differenza bejn il-jixtru tal-prezzijiet u l-prezz tal-bejgħ
huwa msejjaħ it-tixrid. Din l-ispiża huwa induna kull darba li
inti miftuħ u qrib tal-kummerċ.

Konverżjoni talmunita

ta'Kwalunkwe flus kontanti, realizzat tal-qligħ u t-telf, laġġustamenti, l-miżati u l-ispejjeż li huma denominati filmunita oħra minbarra l-munita bażi tal-kont tiegħek, se jiġu
maqlubin għall-munita bażi tal-kont tiegħek u l-konverżjoni
tal-munita se jiġi impost ħlas lill-kont tiegħek.

Kummissjoni

tal-kummissjoni tal-25$ kull daqs ħafna (biss WTI u Brent
taż-Żejt)
Madwar 0.06% għal 1 ħafna fuq kull komoditajiet.

Għaddejjin
l-ispejjeż

Kuljum azjendaIspiża/Tpartit/Qlib

jintalab ħlas għall-kont tiegħek għal kull lejl li l-pożizzjoni
tkun saret. Dan ifisser li l-itwal inti żżomm il-pożizzjoni, laktar hija l-ispejjeż. Nhar l-erbgħa, Tpartit hija imposta 3
darbiet. Swaps jistgħu jinqraw fuq il-pjattaforma tal-kummerċ
u l-websajt tal-Kumpanija.

Għall-iskop ta'l-eżempju aħna se nassumu tranżazzjoni ta'10 btieti unitajiet WTI Żejt 2-żerriegħa tal-firxa.
Pip fil-WTI taż-Żejt huwa l-2-deċimali figuri fil-prezz (10 btieti*0.01)*2=0.2$, il-firxa ugwali għal 0.2$
L-ammont ta' $ta '0. 2 se jitnaqqsu mill-P/L waqt il-ftuħ tal-tranżazzjoni u għalhekk immedjatament wara li
jinfetaħ il-tranżazzjoni l-P/L ta' din it-tranżazzjoni ser jiġu -$0.2.
Barra minn hekk, il-Kumpanija ħlasijiet matul il-Lejl ta'Finanzjament (TA) għall-jittratta li tibqa'miftuħa flaħħar ta'l kuljum sessjoni tal-kummerċ. Dan jista'jkun suġġett għall-kreditu jew tad-debitu, ikkalkulat fuq
il-bażi tal-rilevanti rati tal-imgħax għall-muniti li l-istrument bażiku huwa nnegozjat. It-tpartit-tariffi huma
disponibbli live permezz tal-pjattaforma mt4 u fuq il-websajt.
Jekk il-F'FONDI tal-kkwotati-munita hija differenti mill-kont tal-munita, ser jiġu maqlubin għall-kont talmunita tagħhom fil-prevalenti-rati tal-kambju.
Jekk l-istrument tal-Tpartit tat-tip huwa punti, il-formula ta'hawn taħt hija użata:
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Swap Ħlas = Volum * Punti * Kuntratt daqs * (numru ta'ġranet li l-pożizzjonijiet huma miżmuma)
Jekk l-istrument tal-Tpartit tat-tip huwa l-Flus, jiġifieri USD, il-formula ta'hawn taħt hija użata:
Swap Ħlas = Volum tal-Flus * * (numru ta'ġranet li l-pożizzjonijiet huma miżmuma)
'hawn fuq huwa dejjem maqluba għall-kont tal-munita bażi.
L-ispejjeż se jvarja skond il-bażi ta'l-investiment għażliet għandek tagħżel. Informazzjoni speċifika jistgħu jinstabu
https://www.fbs.tal-ue
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