Tradestone Ltd
VIKTIG INFORMASJON-DOKUMENT
CFD på en Vare
Hensikt
Tter document provjegdes you (heretter kalt "Kunden") wjegth key jegnformation about ther jegnvestment product. Jegt er not
marketegng materjegenl. The information er requ -jegred by law to hels you understand the niure, rjegsks, posi t ts,
potentjegenl gajegns and losses of ther product and i t to hels you comsare jegt wjegth other products.

Produkt
CFD-er er tilbudt av Tradestone Limited (heretter kalt den "Selskapet", "Vi" eller "Oss"), som er registrert i
Republikken Kypros. Selskapet er autorisert og regulert av Cyprus Securities and Exchange Commission i
Republikken Kypros, med lisensnummer 331/17. For ytterligere informasjon vennligst ring +357 25 313540
eller gå til https://fbs.eu/en.

Varsling
You are about to surchase a product ttett er ingent sjegmple and may be djegffjegcult to understand.

Hva er dette produktet?
Type
Denne investeringen produktet er en Kontrakt for Forskjeller ("CFD") på råvare-apparatet. En CFD er en Over
Disk ("OTC") benyttet finansielle instrumentet og dets verdi er fastsatt basert på verdien av et underliggende
aktivum. Investor gjør en gevinst eller et tap på CFD basert på retningen valgt (Kjøpe eller Selge) og retning av
verdien på det underliggende aktiva. CFD er gjort opp i kontanter, og investor har ingen rettigheter på den
faktiske underliggende aktiva. Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om Cfd hvor den underliggende
investering som du velger er en handelsvare derivative instrument som gull.

Mål
Målet med CFD-er å la en investor til å få lånefinansiert eksponering for bevegelse i verdien av det
underliggende aktiva (enten opp eller ned), uten faktisk å måtte kjøpe eller selge det underliggende aktiva.
Eksponeringen er benyttet siden CFD-krever bare en liten andel av den nominelle verdien av kontrakten for å
bli satt på forhånd as initial margin og er en av de viktigste funksjonene i trading Cfd -er. I tilfelle av råvareCFD, prisene er basert på bud pris på varen. Prisene på denne spesifikke investeringer produktet kan oppnås
enten ved likviditetstilbydere som får slike priser fra relevante børser eller direkte fra relevante børser.
Markedet for råvarer er åpen hele uken. For spesifikke trading timeplan, vennligst sjekk følgende nettside
https://www.fbs.eu .

Hadde Til Hensikt Å Investor
Cfder er ment for investorer som ønsker å gjøre retningsbestemt transaksjoner og dra nytte av kortsiktige
prisbevegelser i priser av valuta og ha evne til å opprettholde risikoen for tap av hele sin investering beløp i en
kort periode av tid. De investorene har kjennskap til, eller erfaring med, leveraged produkter og har en full
forståelse av hvordan prisene på Cfd-er avledet samt sentrale begreper i margin og utnytte.
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Risiko-Indikator
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Lav Risiko
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Høy Risiko

Oppsummering risikoen indikatoren er en guide til nivået av risiko for dette produktet i forhold til andre
produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedene,
eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg. Vi har klassifisert dette produktet som 7 av 7, som er den høyeste
risikoen klasse. Dette priser potensielle tap ved fremtidig utvikling av produktet på et svært høyt nivå.
Denne risikoen indikatoren tar utgangspunkt i at du holder produktet for opp til 24 timer. Du kan ikke være i
stand til å lukke produktet enkelt-eller du kan ha for å lukke til en pris som i vesentlig grad påvirker
avkastningen på investeringen din. Cfd-er kan bli påvirket ved glidning eller manglende evne til å lukke
produktet på et ønsket pris på grunn av utilgjengelighet av en slik pris i markedet. Cfder OTC -produkter og
kan ikke selges på hvilken som helst børs, Multilateral Trading Facility (heretter "MTF") eller annen handel
arena. Det er ingen kapital beskyttelse mot markedsrisiko, kredittrisiko eller likviditetsrisiko Ytelse scenarier
(forutsatt ingen over Natten Finansiering effekter):

Ytelse Scenarier
Det finnes en rekke typer trading risiko, herunder utnytte risiko, som du bør være klar over før du begynner
å handle. Informasjon om faktorer som påvirker ytelsen til dette produktet er beskrevet nedenfor, inkludert,
men ikke begrenset til:
Utnytte Risiko
, Uregulerte Markedet Risiko
Risikoen for ubegrenset tap
Markedet avbrudd risiko
Margin risiko
valutarisiko
Interessekonflikter
Online trading plattform, og DET
risiko
markedsrisiko og
motpartsrisiko
For mer spesifikke trading eksempler på dette spesifikke produktet finner du her:

Hva skjer hvis Selskapet ikke er i stand til å betale ut?
I det tilfelle at Selskapet blir insolvent, og er ute av stand til å betale ut til sine investorer, Retail Kun der kan
være berettiget til erstatning på opp til €20,000 av verdipapirforetakenes Fond satt opp av Cyprus Securities
and Exchange Commission.
For mer informasjon, vennligst se vår verdipapirforetakenes Fondet for Personvern
https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf

Hva er kostnadene?
Selskapet fakturerer en spredning når en investor som handler om CFD. En spread er forskjellen mellom
Selger ("Tilbudet") og Kjøper ("Ask") prisen av CFD-som multipliseres med den tilbyr størrelse.
Spredningen for hver underliggende aktiva er beskrevet på Selskapets hjemmeside ved å klikke her. Men
hver investor kan ha ulike sprer seg på alle eller noen av de underliggende aktiva basert på investors historie,
volum, aktiviteter eller bestemte kampanjer.
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Tabellen nedenfor viser en illustrasjon av typer av kostnader sammen med deres betydning:

Fordelt

forskjellen mellom kjøp pris og selge pris kalles spredning.
Denne kostnaden er realisert hver gang du åpner og lukker en
handel.

Valuta

kontanter, realisert gevinst og tap, justeringer, avgifter og
gebyrer som er utstedt i en annen valuta enn basisvalutaen på
kontoen din, vil bli omregnet til base currency av din konto og
en valuta gebyr belastes din konto.

En av
kostnader

En provisjon på 25$ per lot størrelse (bare WTI og Brent-Olje)
Kommisjonen

Ca 0.06% for 1 mye på hver vare.
Løpende
kostnader

Daglig holder
Kost/Swap/Rollover

En avgift er belastet kontoen for hver kveld for at din posisjon
er avholdt. Dette betyr at jo lenger du holder en posisjon, jo
mer det koster. På onsdager, Swap er belastet 3 ganger.
Bytteavtaler kan sees på trading-plattform og Selskapets
nettsted.

For hensikten med eksempelet antar vi at en transaksjon av 10 tønner enheter i WTI Olje med 2 pips spredt.
Et pip i WTI Olje er 2. desimale siffer i prisen (10 fat*0.01)*2=0.2$, spredning tilsvarer 0.2$
Mengden av $0.2 vil bli trukket fra P/L ved åpning av transaksjonen og derfor umiddelbart etter åpning
transaksjonen P/L for at transaksjonen vil bli -$0.2.
I tillegg til ovennevnte, Selskapets kostnader over Natten Finansiering (AV) for avtaler som er åpen på
slutten av daglig trading session. Dette kan være gjenstand for kreditt eller debet, beregnet på grunnlag av
de relevante renter for den valuta som underliggende instrumentet er notert. Swap-avgifter som er
tilgjengelige live gjennom mt4-plattformen og på nettstedet.
Hvis CFD-er sitert valuta forskjellig fra kontoens valuta, vil den bli konvertert til kontoens valuta til
gjeldende vekslingskurs.
Hvis apparatet er Swap type poeng, formelen nedenfor brukes:
Swap-Kostnad = Volum * Poeng * Kontrakt størrelse * (antall dager stillinger er holdt)
Hvis apparatet er Swap-typen er Penger, det vil si USD, formelen nedenfor brukes:
Swap-Kostnad = Volum * Penger * (antall dager stillinger er holdt)
Ovenfor er alltid konvertert til kontoen din base valuta.
Kostnadene vil variere avhengig av den underliggende investering alternativer du velger. Spesifikk informasjon kan bli
funnet https://www.fbs.eu
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