Tradestone Ltd
BASFAKTA
Penningmarknadsinstrument
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
Penningmarknadsinstrument som 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
Den kortfristiga skulder och sålda värdepapper på penningmarknaden—som är känd som
penningmarknadsinstrument—med löptider från en dag till ett år och är mycket flytande. Statsskuldväxlar,
federala myndigheten konstaterar, bankcertifikat (Cd), Eurodollar inlåning, företagscertifikat,
bankaccepter, och återköpsavtal är exempel på instrument. Leverantörer av medel för
penningmarknadsinstrument institutioner och individer med en förkärlek för den högsta likviditet och den
lägsta risken.

Mål
Penningmarknaden är viktigt för företagen eftersom det gör det möjligt för företag med en tillfällig
överskottslikviditet att investera i kortfristiga värdepapper, och omvänt, företag med en tillfällig kassaunderskott kan sälja värdepapper eller låna pengar på kort sikt. I huvudsak marknaden fungerar som en
förvaringsplats för kortfristiga medel. Stora företag hanterar allmänhet sina egna kortsiktiga finansiella
transaktioner; de deltar i marknaden via återförsäljare. Små företag, å andra sidan, ofta väljer att investera
pengar i räntefonder, som är professionellt förvaltade fonder som endast består av kortfristiga värdepapper.
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Penningmarknadsinstrument som är normalt avsedda för sofistikerade investerare med gedigen kunskap
och/eller erfarenhet i penningmarknadsinstrument produkter. Investerare i den här produkten kan ha olika
investeringsstrategier och behov, inklusive men inte begränsat till spekulation, arbitrage eller säkring, och
bör anta sina investeringar vyer med detta.

Riskindikator
1

2
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Låg Risk

7
Hög Risk

Sammanfattning Risken Indikator: 7 risk-indikatorn förutsätter att en penningmarknadsinstrument hålls
tills den upphör. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du tar in på ett tidigt stadium och du kan få
tillbaka mindre. Vissa terminer och futures strategier har begränsad risk, men en del kan vara hög risk.
Händelser, såsom tidig stängning av positionen, kan väsentligt påverka värdet på en framtid.
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 potentiella
förluster från framtida resultat på en mycket hög nivå. Detta kan resultera i stora vinster eller förluster.
Vara medveten om valutarisken. Du kan ta emot betalningar i en annan valuta beroende på produkt, så att
den slutliga avkastning du får kan bero på växelkursen mellan två valutor. Denna risk anses inte i indikatorn
visas ovan.
I vissa fall kan du bli skyldig att göra ytterligare betalningar för att betala för förluster. Den totala förlust
som du kan åsamkas väsentligt överstiga det belopp som har investerats.
Denna produkt omfattar inte något skydd från framtida marknaden prestanda så att du kan förlora en del
eller alla av din investering.

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
Risk för obegränsad förlust
Marginal risk
intressekonflikter
Market Risk

Oreglerade Marknaden Risk
störningar på Marknaden risk
valutarisk
Online trading plattform och DET risk
Motpartsrisk

För mer specifik handel exempel i denna specifika produkt kan hittas här.
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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 är kostnaderna?
Företaget tar ut en spridning och en provision när en investerare avslut på en penningmarknadens
instrument. 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 i 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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