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BASFAKTA
Derivat Instrument för kreditrisk
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
Derivatinstrument 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
En kredit derivat är ett finansiellt avtal som tillåter parterna att minimera sin exponering för kreditrisker.
Kredit derivat består av ett privatägt, överlåtbara bilaterala kontrakt mellan två parter i en borgenär/gäldenär
relation. Det ger kreditgivaren rätt till överföring till tredje part av den potentiella risken för att en gäldenär
försumliga.

Mål
Kreditderivat inkluderar credit default swaps, collateralized debt obligations, total return swaps (credit
default swap alternativ, och kreditspreadar och framåt. I huvudsak alla härledda produkter är produkter
försäkring, särskilt kreditderivat. Derivat används också av spekulanter att satsa på riktningen av
underliggande tillgångar.
Kreditderivatet, samtidigt som det är en trygghet, inte en fysisk tillgång. Det är i stället ett avtal. Kontraktet
gör det möjligt för överföring av kreditrisker relaterade till en underliggande enhet från en part till en annan,
utan att överlåta den faktiska underliggande enhet. Till exempel, en bank i fråga en låntagare kan inte betala
tillbaka ett lån kan skydda sig själv genom att överföra kreditrisken till en annan fest samtidigt som lånet
om sina böcker. Som sagt, den vanliga mål från handel derivat relaterade till kredit-risken är att säkra en
lång exponering som en investerare har om det var mot en statsobligation, ett intresse, ett lager eller en
specifik låntagare.
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Som Är Avsedda För Detaljhandeln Investor
Derivatinstrument för överföring av kreditrisk är normalt avsedda för sofistikerade investerare med gedigen
kunskap och/eller erfarenhet av kreditrisker relaterade produkter. Investerare i denna produkt kan ha olika
investeringsstrategier och behov, från säkring mot eventuell förväntad standard på vissa lån eller garanti,
och som inte slutar på spekulation eller arbitrage, och bör anta sina investeringar vyer med detta.
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Hög Risk

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
Kreditrisk är huvudsakligen marknadens uppfattning om enn emittenten's sannolikhet för fallissemang.
Investerare är utsatt för kreditrisk om de äger enn emittentens skuld. Det kan vara ett företag, en regering
eller en kommunbond.
"Kreditswappar (CDS) ger ett skydd mot en standard som gör det möjligt för investerare att ta en position
på standard-risk att emittenten av en obligation.
En investerare kan en egen CD-skivor som refererar till en enda obligation eller ett index av flera
obligationer. Överväga en investeringsfond som äger en stor portfölj av investment grade-obligationer.
Fondbolaget anser att de finansiella villkor som är på väg att försämras och företags-standard risk kommer
att öka på kort sikt.
Fonden kan köpa skydd mot stigande standard risk genom att köpa en credit default swap-index som
refererar till 100 investment grade bond emittenter. Ett index över CDS är en hel del som S&P 500 CDskivor—det kombinerar exponering till ett brett utbud av emittenter av obligationer till ett enda
index.Kostnaden för index stiger när standard risken stiger.
I händelse av en bond-standard, säljaren av standard skydd är enligt avtal skyldiga att betala ägaren av
standard skydd skillnaden mellan obligationens nominella värde, 100 cent på dollarn och marknaden priset
på obligationen post-standard.
Efter en standard, om en obligation är handel för 60 cent på dollarn, säljaren av standard skydd är skyldig
att betala det skydd ägaren $40 ($100 nominellt värde, med avdrag för det marknadsmässiga priset av $60).
Om standard skydd ägare är också en bond-hållare, $40 betalning kommer att vara lika med de mark-tomarket förluster på sina förfallna obligationer.
För mer specifik handel exempel i denna specifika produkt kan hittas här.

Vad händer om Företaget inte kan betala ut?
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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 är kostnaderna?
Företaget tar ut en spridning och en provision när en investerare avslut på ett kreditinstitut
derivatinstrument. En spread är skillnaden mellan att Sälja ("Bid") och Köpa ("Ask") pris för derivat som
är multiplicerat med storleken. Spridningen för varje underliggande tillgång är detaljerade på Bolagets
hemsida genom att klicka här. Tabellen nedan visar en illustration av olika typer av kostnader tillsammans
med deras innebörd:

Vad kostar det?
Tabellen nedan visar olika typer av kostnader kategorier
engångskostnad Sprid
er
Framåt

Återkommande
kostnader

Detta är skillnaden mellan köp-och säljkurs
Detta är skillnaden mellan avista-och terminskursen. Det kan vara en
kostnad eller vinst.

Valuta

kostnaden för konvertering Vinst eller Förlust från trades
valuta för din Handel Konto

Kommissione
n

Den avgift som debiteras på varje transaktion

Swap-avgifter
för

Detta är finansieringskostnaden i fall klienten bestämmer sig för att
rulla tillbaka den position till en tidigare tidpunkt eller rulla över
positionen till ett senare datum än förfallodagen. Beroende på om
placeringen är lång eller kort och rådande räntesatser av två valutor
valuta-par, kommer ditt konto att krediteras eller debiteras med
Swap - avgift.

Hur länge ska jag hålla det och kan jag ta ut pengar tidigt?
Swappar inte har en rekommenderade placeringstiden och det är att investerarnas rätt att bestämma lämplig
innehavstiden enligt deras individuella trading strategi och mål.
Hur kan jag klaga?
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Kunder som vill lämna in ett klagomål kan göra det genom att skicka in formuläret till nedan e-postadress:
complaints@fbs.eu
Den kompletta klagar förfarande och formulär för klagomål kan hittas på Bolagets hemsida.
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