Tradestone Ltd
VIKTIG INFORMASJON-DOKUMENT
Valg
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. Informasjonen er lovpålagt for 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.

Produkt
Alternativer er tilbudt av Tradestone Limited (heretter "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 product?
Opsjon er en kontrakt som formidler sin eier, innehaveren rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge et
underliggende aktivum eller instrument på et bestemt innløsningskurs før eller på en angitt dato, avhengig
av hvilken form av alternativ.

Type
Type: Valg er derivater kontrakter som gir kjøpere rett, men ikke plikt, til å kjøpe (kjøpsopsjon) eller selge
(salgsopsjon) den underliggende futures, på oppgitt alternativet strike pris ved innløsning av opsjonen.
Selgere av alternativene ta på seg en plikt til å selge (kjøpsopsjon) eller kjøp (salgsopsjon) de underliggende
aktiva på oppgitte alternativ strike pris ved innløsning av opsjonen. Det finnes to typer valg: Europeiske
som kan utøves bare på løpetid, Amerikanske, som kan utøves gjennom alternativ tenor. In-the-money
opsjoner er automatisk utvises med mindre det er i strid instruksjoner er mottatt fra Clearing Medlem(e) på
vegne av sin klient(er). For en kjøpsopsjon kjøperen eller en put-opsjon for selgeren, å utøve et alternativ
resulterer i en lang posisjon i det underliggende aktiva som tilsvarer alternativet som er kontrakten måned
og innløsningskurs.

Mål
Når du skriver inn et alternativs posisjon, kjøperen av enten en salgs-eller kjøpsopsjon vil bli utsatt for en
innledende investering kjent som alternativ premium, som skal betales til selgeren. Selger en put eller call
opsjon vil være gjenstand for marginkrav, som er en sum av penger som må deponeres ved en alternativ
1|Page

Tradestone Ltd
plassering er åpnet. Mengden av margin holdt på innskudd må opprettholdes på et minimum sett av din
clearing member firm, og dette beløpet er toppet opp når det er et tap på en stilling. På alternativet
utløpsdato, hvis opsjonen innløses, partene vil hver tjene eller tape et beløp, avhengig av svingninger i
prisen på underliggende.

Hadde Til Hensikt Å Detaljhandel Investor
Alternativene er vanligvis beregnet for sofistikerte investorer med omfattende kunnskap og/eller tidligere
erfaring i derivater produkter. Alternativene er lånefinansiert instrumenter, og fordi bare en prosent av
kontraktens verdi er nødvendig for å handle, er det mulig å tape mer enn mengden av penger avsatt for et
valg posisjon. Investorer i denne kontrakten kan ha varierende investering strategier og behov, inkludert,
men ikke begrenset til spekulasjoner, arbitrasje eller sikring, og skal vedta sine investerings horisont
tilsvarende.

Risiko-Indikator
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Høy Risiko

Oppsummering Risikoen Indikator: 7 risiko-indikator forutsetter at valget er avholdt før det utløper. Den
faktiske risikoen kan variere betydelig hvis du tjene penger på et tidlig stadium, og du kan få tilbake mindre.
Noen alternativer og alternativer strategier har begrenset risiko, men noen kan være 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 fremtidige resultater på et svært høyt nivå. Endringer i den underliggende eiendelen pris 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.
I noen tilfeller kan du bli pålagt å foreta ytterligere betalinger til å betale for tap. Den totale tap du måtte
pådra deg kan som vesentlig overstiger det beløpet som er investert.
Dette produktet inneholder ikke noen beskyttelse fra fremtiden market ytelse så du kan miste noen eller alle
av dine investeringer.
Produktet er oppført for handel på en futures-markedet, og det er ikke forpliktet likviditet som tilbys av
markedet beslutningstakere. Derfor, likviditet bare avhenger av tilgjengelighet av kjøpere og selgere i
markedet. Vanlig handel aktivitet observert på et tidspunkt ikke garantere vanlig handel på et annet
tidspunkt i tid.
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Hvis mellomledd du står overfor er ikke i stand til å betale deg, hva du skylder, du kan tape hele
investeringen.

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

Ytelse scenarier: Disse diagrammer viser hvordan din investering kan utføre. Du kan sammenligne dem
med pay-off grafer av andre derivater. Hver av grafene som presenteres gir et spekter av mulige utfall, og
er ikke en presis angivelse av hva du kan få tilbake. Hva du får vil variere avhengig av hvordan de
underliggende utfører. For hver verdi av underliggende, grafene viser hva fortjeneste eller tap av
produktet vil være ved utløpet av produktet. Den horisontale aksen viser de ulike mulige priser på
underliggende verdi på utløpsdatoen og den vertikale aksen viser den gevinst eller tap.

Å kjøpe (eller, som tilfellet kan være, selge) en samtale alternativet angir vise at du mener at den
underliggende pris vil øke (redusere). Kjøpe (Selge) en sette alternativet angir vise at du mener at den
underliggende pris vil redusere (eller, som tilfellet kan være, øke).
For mer spesifikke trading eksempler på dette spesifikke produktet finner du her.
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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
Kostnadene vil variere avhengig av den underliggende investering alternativer du velger. Spesifikk informasjon
kan bli funnet https://www.fbs.eu

Hva er kostnadene?
Selskapet belaster en spredt og kommisjonen når en investor handler Valg. En spread er forskjellen mellom
Selger ("Tilbudet") og Kjøper ("Ask") prisen av det Alternativet som multipliseres med den tilbyr størrelse.
Spredningen for hver underliggende aktiva er beskrevet på Selskapets hjemmeside ved å klikke her.
Tabellen nedenfor viser en illustrasjon av typer av kostnader sammen med deres betydning:
Hva er kostnadene?
Tabellen nedenfor viser de ulike typer kostnader kategorier
engangskostn Spre
ader
Kommisjone
n
Valuta

Tilbakevenden Swap gebyrer
de kostnader

Dette er forskjellen mellom kjøp og salg av pris
Dette er et fast gebyr per kontrakt.

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.

Hvor lenge bør jeg holde det, og kan jeg ta penger ut tidlig?
Bytteavtaler ikke har et anbefalte investeringsperiode, og det er til investorenes skjønn for å bestemme riktig
investeringsperiode i henhold til deres individuelle trading strategi og mål.
Hvordan kan jeg klage?
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Kunder som ønsker å sende en klage, kan gjøre dette ved å sende ut klage skjemaet nedenfor e-post adresse:
complaints@fbs.eu
komplett klager prosedyre og klage skjemaet kan bli funnet på Selskapets hjemmeside.
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