Tradestone Ltd
BASFAKTA
CFD på en vara
Ändamål
Thär document provjagdes you (nedan kallad "Kund") wjagth key jagnformation about eär jagi nvestment produkt. Jagt är not
marketjagi ng materjag harenl. The information är requjagred by law to hels you understand the nature, rjagsks, costs,
potentjagal gajagns and losses of thär product and i to hels you compare jagt wjagth other products.

Produkten
CFD: s erbjuds av Tradestone Limited (nedan kallad den "Företaget", "Vi" eller "Oss"), som är registrerat i
Cypern. Företaget är auktoriserat och reglerat av Cyprus Securities and Exchange Commission i Republiken
Cypern, med licensnummer 331/17. För ytterligare information, vänligen ring +357 25 313540 eller gå till
https://fbs.eu/en.

Varning
You are about to purchase a produkt that är nrt sjagmple and meny be djagffjagcult to understand.

Vad är det här för
produkt?
Typ
Denna investering produkt är ett Kontrakt för Skillnader ("CFD") på varu-instrument. En CFD är en Over the
Counter " ("OTC") leveraged finansiella instrument och dess värde bestäms baserat på värdet av en
underliggande tillgång. Investeraren gör en vinst eller en förlust på CFD baserat på den valda riktningen (Köpa
eller Sälja) och riktningen av värdet av den underliggande tillgången. CFD är fast i kontanter och investor har
inga som helst rättigheter på den underliggande tillgången. Detta dokument innehåller viktig information om
Cfd där den underliggande investeringen som du väljer är en handelsvara derivatinstrument såsom guld.

Mål
Målet med CFD är att möjliggöra för en investerare att få belånade exponering för förändringar i värdet på
den underliggande tillgången (vare sig upp eller ner), utan att faktiskt behöva köpa eller sälja den
underliggande tillgången. Exponeringen är skuldsatt eftersom CFD kräver endast en liten andel av det
nominella värdet av kontraktet ska lägga ner förskott som initial säkerhetsmarginal och är en av de viktigaste
funktionerna för handel Cfd. I fall av commodity CFD, priserna är baserade på den köpkurs av varan. Priser
av detta specifika investeringar produkt kan erhållas antingen genom att tillhandahållare av likviditet som
skaffar priser från relevanta utbyten eller direkt från de berörda börserna. Marknaden för varor är öppen hela
veckan. För specifika handel tidsplan kontrollera följande webbplats https://www.fbs.eu .

Avsedd För Investerare
Cfd är avsedda för investerare som vill göra riktad transaktioner och dra nytta av kortsiktiga prisutvecklingen
på priser av valutor och har förmågan att upprätthålla den risk för förlust av hela investeringen beloppet inom
en kort tid. De investerare som har kunskap om, eller är erfaren med, lånefinansierade produkter och har full
förståelse om hur prissättningen av Cfd är framställda liksom de viktigaste begreppen marginal och inflytande.
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Sammanfattning risken för indikatorn är en guide till nivån av risk för denna produkt jämfört med andra
produkter. Det visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av förändringar
i marknader eller på grund av att vi inte har möjlighet att betala dig. Vi har klassificerat denna produkt som
7 av 7, vilket är den högsta riskklassen. Detta priser de potentiella förlusterna från framtida utveckling av
produkten på en mycket hög nivå.
Denna risk indikatorn förutsätter att du förvara produkten i upp till 24 timmar. Kan du inte att kunna stänga
den produkt som enkelt eller så kanske du har nära till ett pris som avsevärt påverkar avkastningen på din
investering. Cfd kan påverkas av försening eller oförmåga att stänga produkt till ett önskat pris på grund av
avsaknad av sådant pris på marknaden. Cfd är OTC-produkter och inte kan säljas på någon börs, Multilateral
Trading Facility (nedan kallat "MTF") eller annan handelsplats. Det är ingen inkomst skydd mot marknadsrisk,
kreditrisk och likviditetsrisk Prestanda scenarier (förutsatt att inga över Natten Finansiering effekter ):

Prestanda Scenarier
Det finns ett antal typer av trading risk, inklusive utnyttja risker som du bör vara medveten om innan du
börjar att handla. Information om faktorer som påverkar resultaten av denna produkt beskrivs nedan ,
inklusive men inte begränsat till:
Utnyttja Risker
Oreglerade Marknaden Risk
Risk för obegränsad förlust
störningar på Marknaden risk
Marginal risk
valutarisk
intressekonflikter
Online trading plattform och DET risk
Market Risk
Motpartsrisk
För mer specifik handel exempel i denna specifika produkt kan hittas här:

Vad händer om Företaget inte kan betala ut?
I händelse av att Bolaget blir insolvent och inte kan betala ut till sina investerare, icke-professionella Kunder
kan vara berättigade till en ersättning på upp till 20 000 euro av ersättningsfonden för Investerare som
inrättats av Cyprus Securities and Exchange Commission.
För mer information vänligen se vår Investor Compensation Fund Politik
https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf

Vad kostar det?
Företaget tar ut en spridning när en investerare avslut på CFD. En spread är skillnaden mellan att Sälja
("Bid") och Köpa ("Ask") priset på CFD som är multiplicerat med storleken. Spridningen för varje
underliggande tillgång är detaljerade på Bolagets hemsida genom att klicka här. Men varje investerare kan
2|Page

Tradestone Ltd
ha olika pålägg på alla eller vissa av de underliggande tillgångar som baseras på investors historia, volym,
verksamhet eller vissa kampanjer.

Tabellen nedan visar en illustration av olika typer av kostnader tillsammans med deras innebörd:

Spread

skillnad mellan köp-priset och försäljningspriset kallas
spread. Denna kostnad är insåg att varje gång du öppna
och stänga en handel.

Valuta Konvertering

Några pengar, realiserade vinster och förluster,
justeringar och avgifter som är denominerade i en
annan valuta än basvalutan på ditt konto, kommer att
konverteras till basvalutan på ditt konto och valuta
avgift kommer att debiteras ditt konto.

Kostnader av
engångskaraktär

Kommissionen

är En provision på 25$ per lot storlek (endast WTI och
Brent-Olja)
Ca 0.06% för 1 mycket på varje råvara.

Löpande
kostnader

En avgift debiteras ditt konto för varje natt för att ditt
position hålls. Detta innebär att ju längre du håller en
Dagliga håller
Kostnad/Byta/Rollover position, desto mer kostar det. På onsdagar, Byta
debiteras 3 gånger. Swappar kan ses på en
handelsplattform och på Bolagets webbplats.

För att exemplet kommer vi att anta att en transaktion av 10 tunnor enheter i WTI-Olja med 2 pips spread.
Ett pip i WTI-Olja är den 2: a decimal siffra i priset (10 fat*0.01)*2=0.2$ sprids lika med 0.2$
Beloppet av $0.2 kommer att dras från P/L vid öppnandet av transaktionen och därför omedelbart efter
öppnandet av transaktionen P/L av transaktionen kommer att bli -$0.2.
I tillägg till ovanstående Företaget avgifter över Natten Finansiering (AV) för erbjudanden som fortfarande
är öppna i slutet av den dagliga handel session. Detta kan bli föremål för kredit -eller bankkort, beräknat på
grundval av den relevanta räntor för de valutor som underliggande instrument handlas. Swap-avgifter finns
tillgängliga live via mt4-plattformen och på hemsidan.
Om CFD angivna valutan skiljer sig från kontots valuta, kommer det att omvandlas till konto ts valuta till
rådande valutakurser.
Om instrumentet är Swap-typ-poäng, formeln nedan användas:
Swap Avgift = Volym * Poäng * Kontrakt storlek * (antal dagar de positioner som hålls)
Om instrumentet är Swap-typ är Pengar, dvs USD, formeln nedan användas:
Swap Avgift = Volym * Pengar * (antal dagar de positioner som hålls)
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Ovanstående är alltid omvandlas till kontots basvaluta.
Kostnaderna kommer att variera beroende på den underliggande investeringen alternativ du väljer. Viss information kan
hittas https://www.fbs.eu
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