Tradestone Ltd
KLJUČNE INFORMACIJE, DOKUMENTA
CFD na forex instrument
Namen
Thje document provides you (v nadaljnjem besedilu "Naročnik") with key information aliut thje investment product. It je not
marketing material. The information je required by law to help you understand the nature, r,i,sk,s, costs, potential gains and
losses of thje product and to help you compare it with other products.

Izdelek
CFD-ji so na voljo s Tradestone Limited (v nadaljnjem besedilu na "Družba", "Mi" ali "Nas"), registrirana v
Republiki Ciper. 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
Ta naložba izdelek je Pogodba za Razlike (v nadaljnjem besedilu: CFD") na forex instrumenta. CFD je Over
the Counter (v nadaljnjem besedilu "OTC") vzvodom finančnega instrumenta, in njegova vrednost se določi
na podlagi vrednosti osnovnih sredstev. Investitor naredi dobiček ali izguba na CFD, ki temelji na izbrani smeri
(Nakup ali Prodaja) in smer vrednost finančnega premoženja za zavarovanje terjatev. CFD se poravna v
gotovini in investitor nima pravice sploh na dejanskih osnovnih sredstev. Ta dokument vsebuje klj učne
informacije o Cfd-ji, kjer je osnovna naložba, ki jo izberete, je devizni izvedeni finančni instrument, kot so
EUR/USD ali GBP/USD.

Cilji
Cilj, da se Cfd-je špekulirati na gibanja cen v osnovna sredstva. Na primer, če menite, da je vrednost valutnega
para instrument se bo povečala, ki bi jih kupite število Cfd-ji (to je znano tudi kot "bo dolgo"), z namenom, da
kasneje prodati, če so na višjo vrednost. Razlika med ceno, po kateri ga kupiti, in ceno, po kateri jih naknadno
prodajo pomeni, da svoj dobiček, zmanjšano za vse ustrezne stroške (podrobno v nadaljevanju) ali obratno, če
mislite, da se bo zmanjšalo, ki bi jih prodajajo več Cfd-ji (to je znano tudi kot "dogaja na kratko") na določenih
vrednosti, in pričakujejo, da pozneje jih kupili nazaj po nižji ceni, kot si se že dogovorili, da jih prodajajo za,
kar je v nas, v vas plačuje razlika, zmanjšana za vse ustrezne stroške.

Namenjen Investitor
Cfd-ji so namenjeni za vlagatelje, ki želijo, da bi directional transakcije in izkoristite kratkoroč nih cenovnih
gibanj, ki so tečaji valut in imajo sposobnost, da vzdržuje tveganje izgube njihov celoten znesek naložbe v
kratkem času. Tisti vlagatelji, imamo znanje, ali so izkušeni s finančnim vzvodom izdelkov in so polni
razumevanja o tem, kako cene Cfd-ji, ki so pridobljeni kot tudi ključni koncepti maržo in finančnega vzvoda.
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Kazalec Tveganja
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Nizko Tveganje

7
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 sposobni plačati. Smo
bili uvrščeni ta izdelek kot 7 od 7, kar je največja nevarnost razred. Ta stopnje potencialne izgube iz
prihodnje uspešnosti izdelka na zelo visoki ravni.
Ta kazalec tveganja predvideva, da boste obdržali izdelek za do 24 ur. Morda ne boste mogli zapreti izdelek
lahko ali boste morda morali zapreti po ceni, ki je bistveno vpliva na donosnost vaše naložbe. Cfd -ji lahko
vplivajo zgrešen ali nezmožnosti, da zaprete izdelka na želeno ceno zaradi nedostopnosti teh cen na trgu. Cfdji so izdelki za SAMOZDRAVLJENJE in ga ni mogoče prodati na vsako izmenjavo, Večstranski sistem
Trgovanja (v nadaljnjem besedilu:MTF") ali drugimi trgovinskimi prizorišče. Ni kapitala zaščito pred tržno
tveganje, kreditno tveganje ali likvidnostno tveganje Uspešnosti scenarijev (ob predpostavki, da ni Prenočitev
Financiranju učinki):

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:

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
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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

Tekočih
stroškov

se Širijo

razlika med nakupno ceno in prodajno ceno se imenuje širjenje.
Ta strošek je ugotovil vsakič, ko odprete in zaprete trgovino.

Preračunavanje

Koli denar, realizirani dobiček in izgube, prilagoditve, takse in
pristojbine, ki so denominirane v valuti, ki ni osnovna valuta
vašega računa, bodo pretvorjeni v osnovno valuto vašega računa
in valut pristojbina se zaračuna za vaš račun.

Dnevni holding
Cena/Swap/Prevračanjem

A se zaračuna pristojbina v vaš račun vsako noč, da vaš položaj,
je potekala. To pomeni, da dlje ko držite položaj, več stane. Ob
sredah, Swap) se zaračuna 3-krat. Zamenjave si lahko ogledate na
trgovalno platformo in spletni strani Družbe.

Za namene primer sklepamo, a €10,000 transakcije v EUR/USD z 1.5 pipi širjenje. EUR/USD pip 4.
decimalno številko (0.00015). €10,000 x 0.00015 = $1.5
Znesek $1.5 bo odražalo v plavajoči P/L 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 obrestnih mer
za valute, v katerih osnovni instrument je trguje. Swap pristojbine, ki so na voljo v živo skozi platformo
mt4, in na spletni strani.
Če CFD je osnovna valuta se razlikuje od računa valuti, se bo prestavilo na račun valute na prevladujoče
deviznih tečajev.
Če instrumenta Swap tip točk, formule se uporablja:
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 stališč, ki so v posesti)
Zgoraj je vedno pretvori v račun je osnovni valuti.
Stroški se razlikujejo glede na temeljne naložbene možnosti, ki jih izberete. Posebne informacije mogoče
najti https://www.fbs.eu
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