Tradestone Ltd
KLJUČNE INFORMACIJE, DOKUMENTA
Možnosti
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.
Informacije, ki jih zahteva zakon, da boste bolje razumeli naravo, tveganja, stroškov, potencialni dobički
in izgube tega izdelka in da vam pomaga primerjati z drugimi izdelki.

Izdelek
Možnosti so na voljo za Tradestone Limited (v nadaljevanju "Podjetje", "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 to prodproizvoda?
Opcija je pogodba, ki izraža njegov lastnik, imetnik pravico, ne pa obveznost, da kupi ali proda finančno
premoženje za zavarovanje terjatev ali instrumenta po določeni izvršilni ceni pred ali na določen datum,
glede na obliko možnost.

Vrsta
Tip: Možnosti so pogodbami o izvedenih finančnih instrumentih, ki dajejo kupcem pravico, ne pa
obveznost, da kupi (call opcija) ali proda (put opcija) osnovni terminske pogodbe na navedeno možnost
stavke cena ob uveljavitvi možnost. Prodajalci možnosti, ki prevzamejo obveznost, da proda (opcija) ali
kupiti (put opcija) osnovnega sredstva na navedeni možnost stavke cena ob uveljavitvi možnost. Obstajajo
dve vrsti možnosti: Evropska ki se lahko uveljavijo le ob zapadlosti, American, ki se lahko izvaja na
celotnem možnost tenor. V-denar možnosti se samodejno izvaja, če v nasprotju navodila so prejeli od
Klirinški Član (- i) v imenu svojih strank(e). Za opcija kupec ali dana možnost prodajalec, izvajanje možnost
rezultati v dolgo pozicijo v osnovna sredstva , ki ustrezajo možnosti, pogodba mesec in cene.

Cilji
Pri vnosu možnosts položaja, kupec bodisi klic možnost bo treba opraviti začetne naložbe, znano kot
možnost premije, ki se plačujejo prodajalcem. Prodajalec bodisi klic možnost, ki bodo predmet maržah, ki
je znesek denarja, ki mora biti deponiran, ko je možnost položaj se je začela. Znesek marže, ki je potekala
na depozit, je treba vzdrževati na najnižjo raven nastavite po vaših klirinški član podjetje, in ta znesek je
1|Page

Tradestone Ltd
dodal, ko je izguba na položaj. Na možnost datum izteka roka uporabnosti, če je možnost izkoristil, stranke
bodo vsak zaslužiti ali izgubite znesek, odvisno od nihanj v ceni osnovnega instrumenta.

Namenjene Trgovini Na Investitor
Možnosti, ki so običajno namenjene za izkušene vlagatelje z obsežno znanje in/ali pretekle izkušnje v
derivati proizvodov. Možnosti so vzvodom instrumente, in ker le odstotek tega naročila je potrebna za
trgovino, je možno, da izgubijo več kot znesek denarja, ki je deponiran za možnosti položaja. Vlagatelji v
tej pogodbi, imajo lahko različne naložbene strategije in potrebe, vključno z, vendar ne omejeno na
špekulacije, arbitražo ali s tveganji, in mora sprejeti svoje naložbe obzorja ustrezno.

Kazalec Tveganja
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Visoko Tveganje

Povzetek kazalec Tveganja: 7 kazalec tveganja, predpostavlja, da je možnost, 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. Nekatere možnosti in možnosti strategij imajo omejeno tveganje, vendar nekateri
lahko veliko 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
prihodnjega delovanja na zelo visoki ravni. Spremembe v osnovnem sredstvu cena 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.
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.
Izdelek je iz trgovanja na terminskem trgu in ni zavezana likvidnosti, ki jih ponuja trg odločanja. Zato,
likvidnost je odvisna le od razpoložljivosti kupci in prodajalci na trgu. Redna trgovalne dejavnosti opazili
na eni točki, v času, ki ne zagotavlja redno trgovanje na katero koli drugo točko v času.
Če je posrednik ste obrnjeni, ki ne more plačati, kar je dolgoval, lahko izgubite vaše celotne investicije.

Uspešnost Scenarijev
2|Page

Tradestone Ltd
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,

Uspešnost scenarijev: Te grafe, ki prikazujejo, kako vaše naložbe lahko opravljajo. Lahko jih primerjamo
s pay-off grafih drugi derivati. Vsak grafov, predstavljenih daje razpon možnih izidov in ni natančen
pokazatelj, kaj lahko dobili nazaj. Tisto, kar boste dobili, je odvisna od tega, kako osnovnega opravlja. Za
vsako vrednost osnovnega, grafov, ki kažejo, kaj je dobiček ali izguba izdelka, ki bi po izteku izdelka.
Vodoravna os prikazuje različne možne cene osnovnega vrednost na datum poteka in navpična os
prikazuje dobiček ali izgubo.

Nakup (ali, odvisno od primera, prodaja) opcija označuje stališče, da mislite, da je osnovna cena bo
povečanje (zmanjšanje). Nakup (Prodaja) dana možnost označuje stališče, da mislite, da je osnovna cena
bo zmanjšala (ali, odvisno od primera, povečanje).
Za več posebnih primerov trgovanja v tej določen izdelek, lahko najdete tukaj.
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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
Stroški se razlikujejo glede na temeljne naložbene možnosti, ki jih izberete. Posebne informacije mogoče najti
https://www.fbs.eu

Kakšni so stroški?
Družba zaračuna širjenje in komisije , ko investitor trgovanj Možnosti. Razširila je razlika med Prodajo
("Ponudba") in Nakup ("Ask") ceno Opcije , 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

Komisija

To je fiksni pristojbine na pogodbo.

Preračunavanj
e

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

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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