Tradestone Ltd
KLJUČNE INFORMACIJE, DOKUMENTA
Instrument Denarnega Trga
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
Instrumenti denarnega Trga so na voljo za 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
Kratkoročni dolgovi in vrednostnih papirjev, prodanih na denarnih trgih, ki so znani kot instrumente
denarnega trga,—so ročnostjo od enega dne do enega leta in so zelo tekoče. Zakladne menice, zvezna
agencija ugotavlja, potrdila o vlogah (Cd-jev), Eurodollar vlogah, komercialne zapise, akceptov in pogodbe
o začasni prodaji so primeri instrumentov. Dobavitelji sredstev za instrumente denarnega trga, institucije in
posamezniki, ki imajo prednost za najvišjo likvidnosti in najmanjši tveganja.

Cilji
Denarnega trga, je pomembno za podjetja, saj omogoča podjetjem z začasno denarni presežek, da vlagajo
v kratkoročne vrednostne papirje; nasprotno, podjetja z začasno denarni primanjkljaj se lahko prodajo
vrednostnih papirjev ali izposojanje finančnih sredstev na kratek rok. V bistvu trg deluje kot skladišče za
kratkoročnih sredstev. Velike družbe na splošno ročaj svoje kratkoročne finančne transakcije; sodelujejo
na trgu prek trgovcev. Mala podjetja, na drugi strani pa pogosto vlagajo v denarnega trga sredstev, ki so
strokovno upravljane vzajemne sklade, ki so sestavljeni samo iz kratkoročnih vrednostnih papirjev.

Namenjene Trgovini Na Investitor
Instrumenti denarnega Trga , ki so običajno namenjene za izkušene vlagatelje z obsežno znanje in/ali
izkušnje v Instrumente Denarnega Trga, izdelkov. Vlagatelji v ta izdelek lahko imajo različne naložbene
strategije in potrebe, vključno z, vendar ne omejeno na špekulacije, arbitražo ali s tveganji, in mora sprejeti
svoje naložbe obzorja ustrezno.
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Kazalec Tveganja
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Nizko Tveganje

7
Visoko Tveganje

Povzetek kazalec Tveganja: 7 kazalec tveganja, predpostavlja, da na denarnem Trgu Instrument, ki je
potekala do njenega izteka. Dejanska tveganja, ki se lahko med seboj bistveno razlikujejo, če ste gotovino
v zgodnji fazi in boste lahko dobili nazaj manj. Nekaj terminskih in futures strategij imajo omejeno
tveganje, vendar nekateri lahko veliko tveganje. Dogodki, kot so predčasno zaprtje položaj, ki lahko
bistveno vplivajo na vrednosti v prihodnosti.
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
prihodnjega delovanja na zelo visoki ravni. To lahko vodi v 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.
V nekaterih primerih se zahteva, da nadaljnja plačila plačati za škodo. Skupna izguba, ki se lahko pojavi se
lahko znatno presega znesek vplačila.
Ta izdelek ne vsebuje zaščito pred prihodnjimi tržne uspešnosti, tako da se lahko zgodi, da se nekatere ali
vse vaše naložbe.

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.
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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 širjenje in komisije , ko investitor trguje na na denarnem Trgu instrumenta. Razširila je
razlika med Prodajo ("Ponudba") in Nakup ("Ask") cena derivat , ki se pomnoži z posel velikosti. Širjenje
na vsako osnovno sredstvo je podrobna na spletni strani Družbe s klikom tukaj. Spodnja tabela prikazuje
ponazoritev vrste stroškov skupaj z njihovimi pomen:
Kakšni so stroški?
Spodnja tabela prikazuje različne vrste kategorije stroškov, ki so
enkratne
stroške,

Ponavljajočih se
stroškov

Širjenje

To je razlika med kupujejo in prodajajo cena

Naprej
Točk,

To je razlika med promptno in terminsko stopnja. To je lahko
zaračuna ali dobiček.

Preračunava
nje

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

Komisija

pristojbina, ki se zaračuna za vsako transakcijo

Swap
pristojbine,

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 valutapar, vaš račun se lahko knjiži v dobro ali v breme z Swap
pristojbina.

Kako dolgo moram imeti, in lahko sem se denar ven zgodaj?
Zamenjave, ki nimajo priporočljivo holding obdobju in to je, da vlagateljev po lastni presoji odloči, ustrezno
holding obdobju glede na njihove individualne strategije trgovanja in cilje.
Kako se lahko pritožim?
Stranke, ki želijo vložiti pritožbo, lahko to stori s predložitvijo obrazca na spodnji e-mail naslov:
complaints@fbs.eu
celoten pritožuje postopku in na obrazcu za pritožbo je mogoče najti na spletni strani Družbe.
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