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Tarkoitus
Tämä asiakirja tarjoaa (jäljempänä "Asiakas") kanssa avaintiedot tästä sijoitustuotteesta. Se ei ole
markkinointiaineistoa. Tiedot on lain mukaan auttaa sinua ymmärtämään luonne, riskit, kustannukset,
mahdolliset voitot ja tappiot tämän tuotteen avulla voit verrata sitä muiden tuotteiden kanssa.

Tuote
CFD: n tarjoamat Tradestone Limited (jäljempänä myös "Yhtiö", "Me" tai "Meitä"), rekisteröity Kyproksen
Tasavallan. Yhtiö on valtuutettu ja säännelty kypros Securities and Exchange Commission, Kyproksen
Tasavallan, lisenssin numero 331/17. Lisätietoja soita +357 25 313540 tai mennä https://fbs.eu/en.

Hälytys
Olet aikeissa ostaa tuotteen, joka ei ole yksinkertainen ja voi olla vaikea ymmärtää.

Mikä on tämän tuotteen?
Tyyppi
Tämä investointi tuote on Sopimuksen Eroja ("CFD") raaka-aineiden väline. CFD on Yli Laskuri ("OTC")
velkarahalla rahoitusväline ja sen arvo on määritetty perustuen tietyn omaisuuserän arvo. Sijoittaja tekee
voittoa tai tappiota CFD, joka perustuu suunta valittu (Ostaa tai Myydä) ja suunta arvo kohde-etuuden. CFD
on asettui käteisellä vain ja sijoittaja ei ole minkäänlaisia oikeuksia todellinen etuuden. Tämä asiakirja
sisältää keskeiset tiedot Cfd, jossa taustalla investointi, että voit valita on hyödyke, johdannaissopimus,
kuten kultaa.

Tavoitteet
Tavoitteena CFD on, jotta sijoittaja saada velkarahalla altistuminen liikkeen arvo kohde-etuuden (joko ylös
tai alas), ilman todella tarvitsematta ostaa tai myydä kohde-etuuden. Altistuminen on velkarahalla , koska
CFD vaatii vain pienen osuuden nimellisarvo sopimus voidaan laittaa alas etukäteen, koska alkumarginaali
ja on yksi tärkeimmät ominaisuudet Cfd-kaupankäynti. Jos hyödyke CFD-hinnat perustuvat tarjouksen hinta
hyödyke. Hinnat tämän erityisiä investointeja, tuote voidaan saada joko likviditeetin tarjoajat, jotka saada
nämä hinnat asiaa vaihtoa tai suoraan asiaa vaihtoa. Markkinoilla hyödykkeiden on avoinna koko viikon.
Erityiset kaupankäynnin aikataulu tarkista seuraavat verkkosivuilla https://www.fbs.eu.

Tarkoituksena Sijoittaja
Cfd on tarkoitettu sijoittajille, jotka haluavat tehdä suuntaava tapahtumat ja hyödyntää lyhyen aikavälin
hintakehitystä hinnat valuutoissa ja on kyky ylläpitää menetyksen riski niiden koko investointien määrä
lyhyessä ajassa. Niitä sijoittajia on tietoa, tai ovat kokenut kanssa, velkarahalla tuotteita ja on täysi
ymmärrys siitä, miten hinnat Cfd ovat peräisin sekä keskeiset käsitteet marginaali ja vaikutusvaltaa.
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Korkea Riski

Yleinen riski-indikaattori on opas riskitaso tämä tuote verrattuna muihin tuotteisiin. Se osoittaa, kuinka
todennäköistä on, että tuote menettää rahaa, koska liikkeet markkinoilla tai koska emme pysty maksamaan.
Olemme luokitelleet tämän tuotteen 7 ulos 7, joka on korkein riskiluokka. Tämä hinnat mahdolliset tappiot
tulevaisuudessa tuotteen suorituskyvystä erittäin korkealla tasolla.
Tämä riski-indikaattori olettaa, että et pidä tuotteen, jopa 24 tuntia. Et ehkä voi sulkea tuotteen helposti tai et
voi on majoitusliike, hintaan, joka merkittävästi vaikuttaa tuotto teidän investointeja. Cfd voidaan vaikuttaa
ottamalla luistoa tai kyvyttömyys sulkea tuotteesta haluamasi hinnan, koska ei ole saatavilla niin hinta
markkinoilla. Cfd: t ovat OTC-tuotteita, eikä sitä voi myydä mitä tahansa vaihto, monenkeskisessä
kaupankäyntijärjestelmässä (jäljempänä "MTF") tai muu kauppapaikka. Ei ole pääoman suojaus
markkinariskiä, luottoriskiä tai likviditeettiriskiä Suorituskyvyn skenaarioita (olettaen, että ei ole yhdessä
Yössä Rahoituksen vaikutukset):

Suorituskyvyn Skenaarioita
On olemassa useita tyyppisiä kaupankäynnin riski, mukaan lukien vipuvaikutus riski, joka sinun pitäisi olla
tietoinen ennen kuin aloitat kaupan. Tietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat tuotteen suorituskykyyn ovat
yksityiskohtaisia alla , mukaan lukien mutta ei rajoittuen:


Vipuvaikutus Riski



Sääntelemätöntä Markkinoilla Riski



Riski ja rajaton menetys



Markkinoiden häiriöiden riski



Marginaali riski



Ulkomaisten vaihto riski



Conflicts of Interest



Online-kaupankäynnin foorumi ja SE
riski





Markkinoiden Riski

Vastapuolen riski

Tarkempia kaupankäynnin esimerkkejä tässä nimenomaisessa tuote löytyy täältä:

Mitä tapahtuu, jos Yhtiö ei pysty maksamaan?
Siinä tapauksessa, että Yhtiö tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty maksamaan sijoittajille, ammattimaisille
Asiakkaille voidaan myöntää korvausta enintään 20 000 euroa Sijoittajan korvausrahasto on perustettu
kypros Securities and Exchange Commission.
Lisää tiedot, tutustu meidän Sijoittajien korvausrahasto Politiikka
https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf
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Mitkä ovat kustannukset?
Yhtiö perii leviävät, kun sijoittaja käy kauppaa CFD. Levitä eroa Myydä ("Tarjous") ja Ostaa ("Kysyä") hinta
CFD joka on kerrottuna koko juttu. Levitä kunkin kohde-etuuden on kuvattu Yhtiön verkkosivuilla
klikkaamalla tästä. Mutta jokainen sijoittaja voi olla eri leviää kaikki tai joitakin etuuden, joka perustuu
sijoittajan historia, volume, toimintaa tai tiettyjä tarjouksia.

Alla oleva taulukko kuvaa esimerkki, millaisia kustannuksia sekä niiden merkitys:

Levitä

ero ostaa hinta ja myydä hinta kutsutaan leviämistä. Tämä
kustannus on toteutunut aina, kun avaat ja suljet kaupan.

Yksi
pois
kustann

Valuutan
Muuntaminen

ukset

kustann
ukset

ovat muussa valuutassa kuin perusvaluutta tilisi, muunnetaan
pohja tilisi valuuttaan ja valuutan muuntaminen maksu
veloitetaan tilillesi.

Komissio

Jatkuvat

rahaa, realisoituneet voitot ja tappiot, säädöt ja maksuista, jotka

Päivittäin pitämällä
Hinta /Swap/Rollover -

komission 25$ per paljon koko (vain WTI ja Brent-Öljyn)
Noin 0.06% 1 paljon kunkin hyödykkeen.

maksu veloitetaan tilillesi joka ilta, että sijaintisi on hallussa.
Tämä tarkoittaa sitä kauemmin pidät asema, sitä enemmän se
maksaa. Keskiviikkoisin, Swap on ladattu 3 kertaa. Swapit
voidaan tarkastella kaupankäynnin foorumi ja Yhtiön
verkkosivuilla.

Varten esimerkki oletamme, kauppa 10 tynnyriä yksiköiden WTI Öljyn kanssa 2 pips levitä. Pip vuonna WTI
Öljy on 2 desimaalin numeroinen hinta (10 tynnyriä*0.01)*2=0.2$, leviäminen on yhtä kuin 0,2$
Määrä $0.2 vähennetään P/L, kun avaa kaupan, ja siksi heti avaamisen jälkeen kauppa P/L ja että kauppa $0.2.
Lisäksi edellä, Yhtiö laskuttaa Yön yli-Rahoitusta (OF) tarjoukset, jotka pysyvät auki lopussa päivittäinen
session. Tämä voi olla sovelleta luotto-tai debit -, lasketaan asianomaisen korot, valuutat, joiden kohdeetuus on kaupankäynnin kohteena. Swap-maksut ovat käytettävissä live kautta mt4 foorumi ja internetsivuilla.
Jos CFD on noteerattu valuutta eroaa tilin valuutassa, se muunnetaan tilin valuutassa vallitsevan
valuuttakurssit.
Jos laite on Swap tyyppi on pisteitä, alla olevaa kaavaa käytetään:
Swap Maksu = Tilavuus * Pisteitä * Sopimuksen koko * (päivien positioista)
Jos laite on Swap tyyppi on Rahaa, eli USD, kaava alla käytetään:
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Swap Maksu = Tilavuus * Rahaa * (päivien positioista)
Edellä on aina muunnetaan tilin perusvaluutaksi.
Kustannukset vaihtelevat riippuen taustalla investointi vaihtoehtoja voit valita. Tarkat tiedot löytyvät
https://www.fbs.eu
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