Tradestone Ltd
KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE DOKUMENTU
Deriváty Nástroj pre Kreditné Riziko,
Účel
Thje document provides s you (ďalej len "Klient") with key information about thje investment product. It je
not marketing materivl. The information je required by low to help you nežiarstand the nkure, risky, costí,
potential goins and losses of thje product and to help you compare it with other products.

Produkt
Derivátové nástroje sú ponúkané Tradestone Limited (ďalej aj "Spoločnosť", "My" alebo "Nás"),
zapísaná v Cyperskej Republiky. Spoločnosť je oprávnená a riadi Cyprus Securities and Exchange
Commission v Cyperskej Republike, s licenčné číslo 331/17. Pre ďalšie informácie, prosím, volajte
+357 25 313540 alebo ísť na https://fbs.eu/en.

Upozornenie
You are about to purchase a product that je čt simple ond mvy be difficult to understvnd.

Čo sa tohto produktu?
Druh
Kreditný derivát je finančný kontrakt, ktorý umožňuje stranám, aby sa minimalizovalo ich vystavenie sa
úverovému riziku. Úverové deriváty sa skladajú z súkromná, prevoditeľné bilaterálna zmluva medzi oboma
stranami, v veriteľ/dlžníka vzťah. To umožňuje veriteľ, previesť na tretie osoby potenciálne riziko dlžníka,
ktorí zmeškali.

Ciele
Kreditné deriváty sa zahŕňajú swapy úverového zlyhania, zaistené dlhové záväzky, celkový výnos swapov
credit default swap voľby, a kreditného spreadu dopredu. V podstate všetky derivátové produkty sú poistné
produkty, najmä kreditných derivátov. Deriváty sú tiež používané špekulantov a stávky na smer
podkladových aktív.
Kreditného derivátu, pričom je bezpečnosť, nie je fyzického majetku. Namiesto toho, to je zmluva. Zmluva
umožňuje presun úverového rizika, vzťahujúca sa na základné entity z jednej strany do druhej bez toho,
aby previedol samotného podkladového subjektu. Napríklad bankou a dlžníkom nesmie byť schopný
splácať úver, ktorý môže chrániť sám prevodom úverové riziko od inej strany, pričom úver na jeho kníh.
Povedal, že, obvyklé cieľ z obchodovania s derivátmi týkajúce sa úverového rizika je zaistiť dlhú expozíciu,
že investor má, či to bolo proti štátnych dlhopisov, úrok, akcií alebo konkrétneho dlžníka.

Určené Retailových Investorov
Deriváty na presun úverového rizika sú zvyčajne určené pre náročných investorov s rozsiahlymi znalosťami
a/alebo skúsenosti v úverové riziko súvisiace produkty. Investorov v tento produkt môže mať rôzne
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investičné stratégie a potrieb, od zaistenia proti možné očakávať predvolené nastavenia na niektoré úvery
alebo dlhopisov, a nie koniec na špekulácie alebo arbitráži, a mali by sa prijať ich investičným horizontom,
preto.
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Nízke Riziko

6

7
Vysoké Riziko

Výkon Scenáre
Existujú viaceré typy obchodných rizík, vrátane pákového efektu riziko, ktoré by ste mali vedieť pred
začiatkom obchodu. Informácie o faktoroch, ktoré ovplyvňujú výkonnosť tohto výrobku sú uvedené
nižšie , vrátane ale nie sú obmedzené na:
Leverage Riziko
Neregulovaný, Trhové Riziko,
Riziko neobmedzený strata
narušenie Trhu rizikové
Marže riziko
menové riziko
Konfliktu Záujmov
Online obchodná platforma, a TO
riziko
, Trhové Riziko,
riziko Protistrany
Úverové riziko je v podstate trhové vnímanie an emitenta's pravdepodobnosť zlyhania. Investori sú
vystavené úverovému riziku v prípade, že vlastnýn emitenta dlhu. To môže byť spoločnosť, vláda, alebo
aj obecdlhopisov.
"Credit default swaps" (CD) ponúka ochranu proti predvolené umožňuje investorom, aby sa pozície na
riziko zlyhania dlhopisov emitenta.
Investor si vlastné CD, ktoré odkazy jedného dlhopisu alebo index viacerých dlhopisov. Zvážte, investičný
fond, ktorý vlastní veľký portfólia podnikových dlhopisov investičného stupňa. Správca fondu si myslí, že
finančné podmienky, bude zhoršovať a firemné-riziko zlyhania bude stúpať v krátkodobom horizonte.
Fond môže kupovať ochranu pred rastúce riziko zlyhania kúpou credit default swap index, ktorý odkazy
100 investičný stupeň dlhopisov emitentov. Index CD je veľa ako S&P 500 CD—spája v sebe pôsobenie
široké spektrum dlhopisov emitentov do jedného indexu.Náklady na index vzrastie, keď riziko zlyhania
stúpa.
V prípade dlhopisov omeškania, je predávajúci zlyhania ochrany je zmluvne povinný zaplatiť majiteľovi
predvolené ochrany rozdiel medzi dlhopisu menovitá hodnota, 100 centov na dolár, a trhová cena dlhopisu
post-predvolené.
Po predvolené, ak dlhopisu, je obchodovanie na 60 centov na dolár, predávajúci zlyhania ochrany, je
povinný uhradiť ochrany vlastníka $40 ($100 nominálnej hodnote mínus trhová cena 60 usd). Ak
predvolená ochrany vlastníkom je tiež bond držiteľ, $40 platba bude rovnať mark-to-market straty, na ich
splácať dlhopisy.
Ďalšie konkrétne príklady obchodovania v tomto konkrétnom produkte nájdete tu.

Čo sa stane, ak Spoločnosť nie je schopná vyplácať?
V prípade, že sa Spoločnosť stane platobne neschopný a nie je schopná vyplácať svoje investori
Retailoví Klienti môžu mať nárok na náhradu do výšky 20 000 eur, ktorú Investor Compensation
Fund nastaviť Cyprus Securities and Exchange Commission.
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Pre viac informácií si prosím prečítajte naše Kompenzačného Fondu Politiky
https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf

Aké sú náklady?
Spoločnosť účtuje šíriť a komisiou , keď investor obchoduje na kreditnej derivátového nástroja. Spread je
rozdiel medzi Predať ("cenová Ponuka") a Kúpiť ("Ask") cenu derivátu , ktorý je násobený vysporiadať
veľkosť. Šírenie za každý podkladové aktívum je popísané na webovej lokalite Spoločnosti kliknutím tu.
Nižšie uvedená tabuľka uvádza príklad typy nákladov, spolu s ich význam:

Aké sú náklady?
Tabuľka nižšie ukazuje rôzne typy kategórií nákladov
jednorazové
náklady

Opakujúcich sa
nákladov

Spread

je rozdiel medzi nakupovať a predávať cenu

Forwardov
é Body

Toto je rozdiel medzi spotového a forwardového kurzu. To môže byť
poplatok, alebo zisk.

Menový
prevod

nákladov Na konverziu Zisk alebo Strata z obchodov na
menové z vášho Obchodného Účtu

Komisia

poplatok je účtovaný na každú transakciu

Swap poplatky

Toto je finančné náklady v prípade, že sa klient rozhodne vrátiť
späť pozíciu, skôr, alebo prevrátiť pozíciu na neskorší dátum ako
dátum splatnosti. V závislosti od toho, či je pozícia dlhá alebo
krátka a prevládajúcich úrokových sadzieb z dvoch menách menypair, váš účet môže byť v prospech alebo na ťarchu účtu s Swap
poplatok.

Ako dlho by som mal držať ho a môžem vziať peniaze von skoro?
Swapy nemajú odporúčané časové obdobie držby, a to je pre investorov podľa vlastného uváženia rozhodnúť,
príslušné časové obdobie držby podľa ich individuálnych obchodnej stratégie a cieľov.
Ako môžem podať sťažnosť?
Klienti, ktorí chcú podať sťažnosť môže tak urobiť podanie sťažnosti formulár nižšie e-mailovú adresu:
complaints@fbs.eu
kompletné sťažuje postup a reklamačný formulár môžete nájsť na internetovej stránke Spoločnosti.
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