Tradestone Ltd
KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE DOKUMENTU
Možnosti
Účel
Tento dokument sa poskytuje vo vzťahu k EÚ Zabalený Maloobchod a Poistenie-na základe Investičných
Produktov Nariadenia. Dokument vám poskytuje kľúčové informácie o tejto investičného produktu. Nie je
marketingový materiál. Informácie, ktoré je podľa zákona pomôcť vám pochopiť povahu, riziká, náklady,
potenciálne zisky a straty z tohto výrobku, a ktoré vám pomôžu porovnať ju s inými výrobkami.

Produkt
Voľby sú ponúkané Tradestone Limited (ďalej len "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 je to prodvýrobku?
Opcia je kontrakt, ktorý vyjadruje jeho vlastník, držiteľ, právo, nie však povinnosť, kúpiť alebo predať
podkladové aktívum alebo nástroj na stanovenú realizačnú cenu pred alebo do určeného dátumu, v
závislosti od formy možnosť.

Druh
Typ: Voľby sú deriváty zmluvy, ktoré dávajú kupujúci právo, nie však povinnosť, kúpiť (call opcia) alebo
predať (put opcia) základné futures, v uvedenom možnosť realizačná cena v momente uplatnenia opcie.
Predávajúci o možnosti vziať na povinnosť predať (call opcia) alebo kúpiť (put opcia) podkladové aktívum
na uvedené možnosť realizačná cena v momente uplatnenia opcie. Existujú dva typy možností: Európska,
ktoré možno uplatniť len v lehote splatnosti, Americké, ktoré sa môžu vykonávať na celom možnosť tenor.
In-the-money opcie sa automaticky uplatnená, pokiaľ nie je v rozpore pokyny sú prijaté zo Zúčtovacieho
Člena (- ov) v mene klienta(ov). Pre call opcia kupujúci alebo dať možnosť predávajúci, na uplatnenie opcie
za následok dlhú pozíciu podkladového aktíva pri voľbe, je zmluva mesiac a realizačná cena.

Ciele
Pri vstupe možnosťs pozícia, kupujúci buď put alebo call opcia bude vystavený počiatočná investícia je
známa ako možnosť, poistné je splatné predávajúcemu. Predávajúci buď put alebo call opcia bude
predmetom požiadavky na margin, ktorý je množstvo peňazí, ktoré musí byť uložený, keď možnosť pozícia
je otvorená. Výška marže držané na vklad sa musí udržiavať na minimálnu úroveň nastaviť podľa vašich
zúčtovania členských firiem, a táto suma je zavŕšená až v prípade, keď je strata na polohu. Na voľbu dátumu
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spotreby, ak je možnosť vykonávať strany bude každý získať alebo stratiť sumy, v závislosti od výkyvov v
cene podkladového aktíva.

Určené Retailových Investorov
Možnosti sú zvyčajne určené pre náročných investorov s rozsiahlymi znalosťami a/alebo predchádzajúcich
skúseností s deriváty produkty. Možnosti sú hybnou silou nástroje, a pretože len percento z poistnej zmluvy
hodnota je potrebná obchodu, je možné stratiť viac, než je suma peňazí uložených na možnosti poloha.
Investori v tejto zmluve môže mať rôzne investičné stratégie a potrieb, vrátane ale nie obmedzený na
špekulácie, arbitráž alebo zaistenia, a mali by sa prijať ich investičným horizontom, preto.

Indikátorom Rizika
1
Nízke Riziko

2

3

4

5

6

7
Vysoké Riziko

Zhrnutie Rizík Ukazovateľ: 7 indikátorom rizika predpokladá sa, že voľba sa koná dovtedy, kým jej
uplynutím. Skutočné riziko sa môžu významne líšiť ak ste v hotovosti v ranom štádiu, a môžete dostať späť
menej. Niektoré voľby a voľby stratégie majú obmedzené riziko, ale niektoré môžu byť vysoké riziko.
Súhrn indikátorom rizika je návod na úroveň rizika tohto produktu v porovnaní s inými výrobkami. To
ukazuje, ako je pravdepodobnosť, že produkt bude prísť o peniaze, pretože pohyby na trhoch, alebo preto,
že nie sme schopní zaplatiť.
Sme označili tento produkt ako 7 z 7, ktoré je najväčšie riziko triedy. Tento ceny potenciálne straty z
budúcnosti výkon na veľmi vysokej úrovni. Zmeny v podkladových aktív cena môže mať za následok veľké
zisky alebo straty.
Byť si vedomý menové riziko. Môžete prijímať platby v inej mene v závislosti od produktu, takže výsledná
návratnosti môže závisieť na výmenný kurz medzi oboma menami. Toto riziko nie je považovaná za
indikátor uvedené vyššie.
V niektorých prípadoch môže byť nevyhnutné vykonať ďalšie platby platiť straty. Celkové straty, ktoré
môžu vzniknúť, môžu výrazne prekročiť investovanú sumu.
Tento výrobok neobsahuje žiadnu ochranu pred budúcimi výkonnosť trhu, takže by ste mohli stratiť
niektoré alebo všetky vaše investície.
Výrobok je uvedené na obchodovanie na futures trhu a nie je spáchaný likvidity ponúkané tvorcami trhu.
Preto, likvidity, závisí len od dostupnosti kupujúcich a predávajúcich na trhu. Pravidelné obchodné aktivity
pozorované na jednom mieste v čase nezaručuje pravidelné obchodovanie na inom mieste v čase.
Ak sprostredkovateľ sa pozeráte nie je schopný zaplatiť, čo je dlžná, mohli by ste prísť o celé vaše
investície.
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Výkon Scenáre
Existuje niekoľko typov 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
Riziko neobmedzený strata
Marže riziko
Konfliktu Záujmov
, Trhové Riziko,

Neregulovaný, Trhové Riziko,
narušenie Trhu rizikové
menové riziko
Online obchodná platforma, a TO
riziko
riziko Protistrany

Výkon scenáre: Tieto grafy ilustrujú, ako sa vaše investície by mohol vykonávať. Môžete porovnať ich s
pay-off grafy ostatné deriváty. Každý z prezentovaných grafoch dáva rozsah možných výsledkov a nie je
presné označenie toho, čo by ste mohli dostať späť. Čo dostanete, bude závisieť na tom, ako základné
vykonáva. Pre každú hodnotu podkladových aktív, grafy ukazujú, čo je zisk alebo strata z výrobku by sa
po uplynutí tohto produktu. Na vodorovnej osi sú znázornené rôzne možné ceny podkladového hodnota
dňom skončenia platnosti a vertikálnej osi zobrazuje výkaz ziskov a strát.

Nákup (alebo, podľa okolností, predaj) call opcia označuje názor, že si myslíte, že v základnej cene bude
nárast (pokles). Nákup (Predaj) dať možnosť označuje názor, že si myslíte, že podkladové cena zníži (alebo,
podľa okolností, zvyšuje).
Ďalšie konkrétne príklady obchodovania v tomto konkrétnom produkte nájdete tu.
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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.
Pre viac informácií si prosím prečítajte naše Kompenzačného Fondu Politiky
https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf
Náklady sa budú líšiť v závislosti na základné investície možností sa rozhodnete. Konkrétne informácie môžete
nájsť https://www.fbs.eú

Aké sú náklady?
Spoločnosť účtuje šíriť a komisiou , keď investor obchody Voľby. Spread je rozdiel medzi Predať ("cenová
Ponuka") a Kúpiť ("Ask") cena Možnosť 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 kúpiť a predať cenu,

Komisia

je To pevný poplatok, ktorý si účtuje podľa zmluvy.

Menový prevod

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

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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