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VIKTIG INFORMASJON-DOKUMENT
Cfd-er på Cryptocurrencies
Hensikt
Dette dokumentet er gitt i forhold til EU-Pakket Detaljhandel og Forsikring-baserte Investment Products
Regulation. Dokumentet gir deg viktig informasjon om denne investeringen produktet. Det er ikke
markedsføringsmateriell. Lov å hjelpe deg å forstå naturen, risiko, kostnader, potensielle gevinster og tap
av dette produktet og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter krever informasjon.

Produkt
Cfd-er på Cryptocurrency er over disk produkter som omsettes mellom motparter ikke har økonomisk evne
til å kjøpe eller selge en CFD med en bestemt cryptocurrency som underliggende i en kjent prisen i påvente
av å lukke handle med en forskjell i resultat. 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
Du er i ferd med å handle i en Kontrakt for Forskjellen ("CFD") med det underliggende instrumentet blir
Cryptocurrencies. Den vanligste cryptocurrencies er Bitcoin, Ethereum, Litecoin og Ringvirkninger.

Mål
Cryptocurrencies er kryptert digital representasjon av verdi som fungerer som et medium for exchange, en
enhet av konto og/eller en butikk av verdi, ikke har lovlig anbud status i noen jurisdiksjon og handles på
ikke-regulerte desentralisert digital utveksling. Investor velger å handle Cfd-er på Cryptocurrencies for
mange grunner, enten det er sikring av deres lommebok fysiske crypto holdings, å få eksponering til
Cryptocurrencies som en inflasjon sikring, øke mangfoldet i et eksisterende portefølje av klassisk
aktivaklasser eller til og med bare for spekulasjoner om prisen forskjeller til å generere inntekter.

Hadde Til Hensikt Å Detaljhandel Investor
Cfd-er på Cryptocurrencies er avledet fra det relevante underliggende cryptocurrency par (f.eks. BTC/USD)
som involverer samtidig kjøp/salg av en CFD av en cryptovaluta og kjøp/salg av en fiat valuta. Den valutaen
som er brukt som referanse kalles sitat valuta (USD) og den valutaen som er sitert i forhold kalles base
valuta (BTC). Prisen på CFD-kontrakten på Cryptocurrencies stammer fra prisen på Cryptocurrency. En
investor som har valget mellom å kjøpe (gå lang) den CFD dersom investor mener at base valuta (f.eks.
Bitcoin) vil stige i forhold til sitat valuta, med den hensikt å senere selge dem (stenge sine posisjoner) til en
høyere verdi. Dersom investor mener at kursen på den sitat valuta (f.eks. USD) vil stige i forhold til
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basisvalutaen, han kunne selge (gå short) CFD, venter til senere å kjøpe dem tilbake (stenge sine posisjoner)
til en lavere pris enn tidligere avtalt å selge dem. Cfd handles på margin. Dette betyr at du er i stand til å
utnytte investeringen din ved å åpne større stillinger enn de midlene du har til å plassere så margin sikkerhet.
Marginen er beløpet reservert på din konto til å dekke alle potensielle tap fra et åpent CFD posisjon. Det er
mulig at et tap kan overstige den nødvendige margin. Marginkrav kan når som helst bli endret for å
gjenspeile markedsforholdene. Det bør bemerkes at det underliggende instrumentet er faktisk aldri eid av
deg, og gevinst eller tap blir bestemt av forskjellen mellom kjøp og salg av CFD, fratrukket alle relevante
kostnader (beskrevet nedenfor).
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Høy Risiko

Oppsummering Risikoen Indikator: 7. Than faktisk risiko kan variere betydelig hvis du tjene penger på et
tidlig stadium, og du kan få tilbake mindre. Cryptocurrencies har svært 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 fra cryptocurrency ytelse på et svært høyt nivå. Dette priser potensielle tap fra ytelse kan gi store
gevinster eller tap.
Vær oppmerksom på valuta risiko. Du kan motta betalinger i en annen valuta avhengig av produktet, slik
at den endelige avkastningen du får, kan avhenge vekslingskurs mellom to valutaer. Denne risikoen er ikke
vurdert i indikatoren vises ovenfor. Cfd-er på cryptocurrencies har ingen utløpsdato/forfall og derfor er det
opp til deg å åpne og lukke din posisjon.

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
Risikoen for ubegrenset tap
Margin risiko
Interessekonflikter
markedsrisiko og

, Uregulerte Markedet Risiko
Markedet avbrudd risiko
valutarisiko
Online trading plattform, og DET
risiko
motpartsrisiko

For mer spesifikke trading eksempler på dette spesifikke produktet finner du her.
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Denne nøkkelinformasjonen dokumentet er ikke spesifikke for en bestemt produkt. Det gjelder for en CFD
på noen cryptocurrency som vi tilbyr på vår plattform. Men, hver CFD du inngår med oss er spesifikke for
deg og dine valg. Du vil være ansvarlig for å velge den underliggende cryptocurrency; når du åpner og
lukker din posisjon; størrelsen på posisjonen din (og derfor marginen som kreves, i henhold til margen
grenser for Crypto Cfder for Detaljhandel klienter), og om du vil bruke noen risk management verktøy vi
tilbyr for eksempel stop loss-ordrer. Tabellen nedenfor viser de pengene du eventuelt kunne gevinst eller
mister under ulike scenarier. Hver av ytelse scenariene er basert på en konto med bare én åpen posisjon.

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 Kunder
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. Tabellen nedenfor viser en illustrasjon av typer av kostnader
sammen med deres betydning:

Engangskostna Spre
der
Valuta

Tilbakevendende Swap
gebyrer
kostnader

Dette er forskjellen mellom kjøp og selg pris
kostnadene for å konvertere Gevinst eller Tap fra
handler til valuta Trading Konto
Dette er finansiering kostnad i tilfelle klienten bestemmer seg
for å rulle tilbake posisjonen til en tidligere dato eller rulle
over posisjonen til en senere dato enn forfall. Avhengig av om
stillingen er lang eller kort, og den rådende renter av de to
valutaene av valuta-par, kan kontoen din bli kreditert eller
debitert med Swap avgift.

For hensikten med eksempelet antar vi en handel av en rekke BTCUSD (én lot inneholder én enkelt enhet
av bitcoin) med 40 USD spredt. 1 X 1 x $40 = $4. Mengden av $40 vil bli reflektert som en flytende Loss
ved å åpne transaksjonen tilsvarende i mengden base valuta. 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 og mt5
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plattformens, på FBS TRADER og på Selskapets nettside. Hvis CFD-er sitert valuta forskjellig fra
kontoens valuta, vil den bli konvertert til kontoens valuta til gjeldende vekslingskurs.
Hvis apparatet er Swap type points, 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 posisjons er holdt).
Ovenfor er alltid konvertert til kontoen din base valuta. Kostnadene vil variere avhengig av den
underliggende investeringen valg du tøffse. Spesifikk informasjon kan bli funnet https://www.fbs.eu
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