KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE DOKUMENTU
Swap
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
Swapy 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 sa tohto produktu?
Druh
Swap môže byť súčasne výmenu rovnakej sumy jednej meny voči inej mene, výmenu pevnej úrokovej sadzby v
porovnaní s pohyblivou úrokovou sadzbou v priebehu určitej lehoty, alebo dokonca výmenu ročné vrátiť na vopred
určenú index v porovnaní s pohyblivou úrokovou mierou na základe nominálnych. FX Swapy sú uzatvorené s
Tradestone na bilaterálnom základe.

Ciele
Cieľom FX Swap napríklad, je výmena peňažné toky v dvoch menách na dvoch vopred zadefinovaných dní na dva
preddefinované FX ceny. Jedná sa o simultánne nákup a predaj dve meny a naopak, nákup a predaj neskorším
dátumom splatnosti. Ceny FX swap je založené na spotová cena podkladového menách-pair a príslušné forwardové
body, ktoré pochádzajú z relatívne úrokových sadzieb vzťahujúcich sa na dve meny zapojené. Toto môže byť použité
na zabezpečenie proti oslabenie meny, alebo dokonca špekulovať na obe meny na zmenu ceny a úrokový diferenciál
na príslušné meny.
Cieľom Úrokový Swap napríklad, je k výmene úrokových platieb, jeden predbežne je známe voči inej že je plávajúca
a bude určený v budúcnosti počas určitého časového obdobia, oba založené na nominálna hodnota, ktorá môže byť
vyplatená fyzicky v plnej výške alebo len vsietil v závislosti na rokovania medzi stranami. Toto je použité na
špekulovať, alebo zaistiť proti zmien úrokovej miery.

Určené Retailových Investorov
FX Swapy sú určené pre investorov s potrebou zabezpečiť devízové expozície alebo ktorí potrebujú fondu
devízových peňažných tokov nesúlad medzi ponukou a dopytom. Určené investorov by mala mať príslušné
obchodné skúsenosti, alebo relevantné pracovné skúsenosti a mal by byť schopný pochopiť hlavné funkcie produktu,
ako požiadavky na margin, margin call, vyrežeme a kreditné riziko zmluvnej strany v dôsledku jeho OTC prírody.
FX 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.
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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. To 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.

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

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.
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 spread, keď investor obchody Vymeniť. Spread je rozdiel medzi Predať ("cenová
Ponuka") a Kúpiť ("Ask") cena Swapu. Šírenie za každý podkladové aktívum je popísané na webovej
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Tradestone Ltd
lokalite Spoločnosti kliknutím tu. Ale každý investor môže mať rôzne nátierky na všetky alebo niektoré z
podkladového aktíva založené na investora história, objem, činností alebo určitých akciách. 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

Forward
ové 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

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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