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KLJUČNE INFORMACIJE, DOKUMENTA
Cfd-ji na Cryptocurrencies
Namen
Ta dokument je na voljo v zvezi z EU, Pakirano vzdrževanje in Zavarovanje na osnovi Investicijskih
Proizvodov Uredbe. Dokument vsebuje ključne informacije o tem naložb izdelka. To ni tržno gradivo.
Zakon, da boste bolje razumeli naravo, tveganja, stroškov, potencialni dobički in izgube tega izdelka in da
vam pomaga primerjati z drugimi zdravili, ki zahtevajo podatke.

Izdelek
Cfd-ji na Cryptocurrency so otc produkti s katerimi se trguje med nasprotnih strank za nakup ali prodajo
CFD s posebnim cryptocurrency kot finančno , na znano ceno v pričakovanju zaprtja trgovine z razliko v
dobiček. Podjetje je pooblaščen in reguliran s Cyprus Securities and Exchange Commission v Republiki
Ciper, z licenčno številko 331/17. Za nadaljnje informacije, prosimo, pokličite +357 25 313540 ali obiščite
https://fbs.eu/en.

Opozorilo
You are about to purchase a proguct that je net simple and may be difficult to understand.

Kaj je ta izdelek?
Vrsta
Ste na tem, da trgovine na Pogodba za Razliko ("CFD") s osnovnega instrumenta se Cryptocurrencies.
Najpogostejša cryptocurrencies so Bitcoin, Etereum, Litecoin in Valovanje.

Cilji
Cryptocurrencies so šifrirane digitalne predstavitve vrednost, ki delujejo kot menjalno sredstvo, obračunska
enota in hranilec vrednosti, ne, so zakonito plačilno sredstvo v kateri koli sodni pristojnosti, in s katerimi
se trguje na nereguliranih decentralizirana digitalna izmenjave. Investitor se odločijo za trgovino s Cfd-ji
na Cryptocurrencies za veliko razlogov, je treba zavarovati svoje denarnice fizično crypto gospodarstva,
povečevanje izpostavljenosti do Cryptocurrencies kot inflacija varovanja, razširitev obstoječega portfelja
klasičnih razrede ali celo zgolj za špekulacije razlike v ceni za ustvarjanje dohodka.

Namenjene Trgovini Na Investitor
Cfd-ji na Cryptocurrencies izhajajo iz ustreznih osnovnih cryptocurrency par (npr. BTC/USD), ki
vključujejo hkratno nakup/prodaja ene CFD s cryptovaluto in nakupu/prodaji od a fiat valute. Valuta, ki se
uporablja kot referenčno se imenuje citiranje valuti (USD), in valuto, ki je navedena v zvezi se imenuje
osnovna valuta (BTC). Cena CFD pogodbo o Cryptocurrencies izhaja iz cena Cryptocurrency. Investitor je
izbira za nakup (go dolgo) na CFD če vlagatelj meni, da je osnovno valuto (npr. Bitcoin) se bo dvignila v
zvezi s ponudbo valuti, z namenom, da kasneje jih prodajajo (blizu svojega položaja) na višjo vrednost. Če
vlagatelj meni, da je cena ponudbo valuto (npr. USD) bo nastala v zvezi z osnovno valuto, ki bi jih lahko
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prodal (na kratko) na CFD, ki pričakuje, da bo kasneje jih kupili nazaj (blizu svojega položaja) po nižji
ceni, kot je bilo dogovorjeno, da se jih proda. Cfd se trguje na robu. To pomeni, da ste sposobni, da
spodbudijo vaše naložbe, in sicer z odprtjem večje pozicije od sredstev, ki ste za mesto kot maržo za
zavarovanje. Razlika je znesek na vaš trgovalni račun, za kritje morebitnih izgub iz odprtega CFD položaj.
Možno je, da izguba presega zahtevane marže. Margin zahteve se lahko spremenijo kadarkoli, da odraža
tržne pogoje. Opozoriti je treba, da osnovni instrument ni nikoli dejansko v lasti vas in dobiček ali izgubo,
ki je določen z razliko med nakupom in prodajo cena CFD, zmanjšano za vse ustrezne stroške (podrobno v
nadaljevanju).
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Nizko Tveganje
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Visoko Tveganje

Povzetek Kazalec Tveganja: 7. Tje dejansko tveganje lahko močno razlikuje, če ste gotovino v zgodnji fazi
in boste lahko dobili nazaj manj. Cryptocurrencies imajo zelo visoko tveganje.
Povzetek kazalec tveganja je priročnik, raven tveganja tega izdelka v primerjavi z drugimi izdelki. To kaže,
kako verjetno je, da bo izdelek izgubili denar, ker gibanj na trgih, ali zato, ker nismo mogli plačati.
Smo bili uvrščeni ta izdelek kot 7 od 7, kar je največja nevarnost razred. Ta stopnje potencialne izgube iz
cryptocurrency delovanja na zelo visoki ravni. Ta stopnje potencialne izgube iz uspešnost lahko povzroči
velike dobičke ali izgube.
Zavedati valutno tveganje. Lahko prejemajo plačila v drugi valuti, odvisno od izdelka, tako da je končni
donos dobiš lahko odvisna od devizni tečaj med dvema valute. Ta nevarnost se ne štejejo v vrednost
kazalnika je prikazano zgoraj. Cfd-ji na cryptocurrencies nimajo izteku/datum zapadlosti, zato je do vas, da
odprete in zaprete vaš položaj.

Uspešnost Scenarijev
Obstajajo številne vrste trgovanja tveganja, vključno z vzvoda tveganje, ki ga morate biti seznanjeni
preden se za začetek trgovine. Informacije o dejavnikih, ki vplivajo na uspešnost ta izdelek, so
navedeni spodaj , vključno z, vendar ne omejeno na:
Vzvod Tveganja
Tveganje neomejeno izgubo
Maržo za tveganje,
Nasprotja Interesov
Tržno Tveganje,

Neurejenega Tržno Tveganje,
Trga motnje tveganja
valutno tveganje
Online platforme za trgovanje, in JE
tveganje,
tveganje Nasprotne stranke,

Za več posebnih primerov trgovanja v tej določen izdelek, lahko najdete tukaj.
Ta ključne informacije, dokumenta, ni specifična za določen izdelek. To velja za CFD na vse
cryptocurrency, ki jih ponujamo na naši platformi. Vendar, vsak CFD, ki jo sklenete z nami, se posebej za
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vas in vaše izbire. Odgovorni boste za izbiro osnovnega cryptocurrency; ko odprete in zaprete vaš položaj;
velikost svoj položaj (in zato robu potrebno, ob robu meje za Crypto Cfd-ji za male stranke); in, ali če želite
uporabljati katero koli obvladovanje orodij, ki jih ponujamo, kot so stop loss naročil. Tabela v nadaljevanju
prikazuje denar, ki ga bi lahko dobiček ali izgubili na podlagi različnih scenarijev. Vsak uspešnosti
scenarijev temelji na računu, z eno samo odprte postavke.

Kaj se zgodi, če Podjetje ni sposobno izplačati?
V primeru, da Podjetje postane insolventno in je ne more plačati iz svojih vlagateljev, male Stranke so
lahko upravičeni do nadomestila v višini do 20.000 eur, za Odškodnine za Vlagatelje Sklad, ustanovljen
z Cyprus Securities and Exchange Commission.
Za več informacij si oglejte naše Investor Compensation Fund Politike
https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf

Kakšni so stroški ?
Družba zaračuna razširila, ko je investitor trguje na CFD. Razširila je razlika med Prodajo ("Ponudba") in
Nakup ("Ask") cena CFD, ki se pomnoži z posel velikosti. Širjenje na vsako osnovno sredstvo je podrobna
na spletni strani Družbe s klikom tukaj. Ampak vsak investitor ima lahko različne širi na vse ali nekatere
finančnega premoženja za zavarovanje terjatev, ki temelji na investitorja zgodovino, obseg, dejavnosti ali
določenih akcijah. Spodnja tabela prikazuje ponazoritev vrste stroškov skupaj z njihovimi pomen:

Enkratni
stroški, ki

Širijo

To je razlika med kupujejo in prodajajo cena

preračunav
anje

stroškov pretvarjanje Dobička ali Izgube iz poslov v
valuto vašega trgovalnega Računa

Ponavljajočih se Swap
pristojbine,
stroškov

To je stroške financiranja v primeru, da se naročnik odloči, da
roll nazaj na položaj, na zgodnejši datum ali prevračanje
stališče na poznejši datum kot datum zapadlosti. Glede na to,
ali je položaj je dolg ali kratek in prevladujoče obrestne mere
na dve valutah valuta-par, vaš račun se lahko knjiži v dobro
ali v breme z Swap pristojbina.

Za namene primer, ki smo prevzame trgovino eno veliko BTCUSD (en lot, ki vsebuje ena enota bitcoin) s
40 USD širjenje. 1 X 1 x $40 = $4. Znesek $40 se bo odražalo kot plavajoče Loss ob odprtju
transakcijskih enakovredne v znesek v osnovni valuti. Poleg zgoraj, Družba stroške Prenočitve
Financiranja (OD) za ponudbe, ki so ostala odprta na koncu dnevnega trgovanja sejo. To je lahko predmet
kreditno ali debetno, ki se izračuna na podlagi ustrezne obrestne mere za valute, v katerih osnovni
instrument je trguje. Swap pristojbine, ki so na voljo v živo skozi mt4 in mt5 platformos, na FBS
TRGOVEC in na Podjetja spletni strani. Če CFD, ki kotirajo valuta se razlikuje od računa valuti, se bo
prestavilo na račun valute na prevladujoče deviznih tečajev.
Če instrumenta Swap tip je points formula spodaj se uporablja:
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Swap Brezplačno = Obseg * Točk * velikost Pogodbe * (število dni stališč, ki so v posesti).
Če instrumenta Swap tip je Denar, tj. USD, formule se uporablja:
Swap Brezplačno = Obseg * Denar * (število dni položajs hranijo).
Zgoraj je vedno pretvori v račun je osnovni valuti. Stroški se razlikujejo glede na temeljne naložbene
možnosti, ki jih choosebi. Posebne informacije mogoče najti https://www.fbs.eu
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