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MT4 Kostnadsoversikt gjelder kun for kunder til CMC Markets og ikke for kunder som blitt introduserts til CMC 
Markets gjennom en tredjepart. 

I denne Kostnadsoversikten er CMC Markets Germany GmbH også referert til som “CMC Markets”, “vi”, “oss” og 
“vår/våre i tilknytning til dine aktiviteter gjennom oss. 

Store forbokstaver i dette dokumentet skal ha samme betydning som i våre MT4 Forretningsvilkår eller den betydning 
som er angitt i denne Kostnadsoversikten. 

Det er vår intensjon at denne Kostnadsoversikten skal gi detaljert informasjon om kostnadene og avgiftene for å handle 
hos oss. For din egen del bør du ta deg tid til å lese Kostnadsoversikten og andre dokumenter som er tilgjengelige for 
deg inkludert MT4 Forretningsvilkår, MT4 Retningslinjer for utføring av kundeordrer, MT4 Risikoadvarsel og 
Nøkkelinformasjonsdokument1 for investorer, i tillegg til andre relevante dokumenter på vår Nettside og 
Handelssystemet. 

Kostnadene som vises på Handelssystemet oppdateres i sanntid. For detaljert oversikt over kostnadene se 
produktoversikt på Plattformen før du inngår CFD-Handel på Margin. Merk at det er ditt ansvar å sørge for at du har 
tilstrekkelig med kontanter på Kontoen din til å betale alle kostnader og avgifter til CMC Markets. 

Du bør ikke handle med oss med mindre du fullt ut forstår hvilke kostnader og avgifter det innebærer å inngå en 
Handel. Hvis du har noen spørsmål kan du kontakte kundeservice på post@cmcmarkets.no eller på 22 01 97 02. 

Hvis du vil plassere en Ordre om å inngå en Handel må du gjøre et innskudd på din Konto, på Handelssystemet nevnt 
som Posisjonens Marginkrav. Posisjonens Marginkrav representerer bare en prosentandel av hele verdien av 
Posisjonen. 

Marginkrav for å inngå Posisjon(er) vil bli beregnet basert på relevant Margin og som vises i "contract specification" 

seksjonen på MT4 Plattformen og på Back Office Plattformen i Produktoversikten for hvert Produkt. 

Marginkravet beregnes ved å bruke Åpningskursen, som vist på MT4 Plattformen. 

Posisjonens Marginkrav som kreves til enhver tid, beregnes som følger: 

 

 

Kjøpskursen og Salgskursen er er alltid høyere enn den kvoterte salgskursen. Når du plasserer en Ordre på en Handel 
finnes det en risk for tap på differansen mellom Kjøpskursen og Salgskursen (“Spread”) avhengig av antall enheter på 
din Posisjon, Kursbevegelser og størrelsen på Spreaden. 

 

4.1 Oversikt over Finansieringskostnadene. 

Ved utgangen av hver Virkedag (kl. 17.00 New York-tid), kan Posisjoner på din Konto bli belastet med 
Finansieringskostnader. Finansieringskostnaden kan være positiv eller negativ avhengig av retningen på 
Posisjonen og gjeldende Finansieringssats. Merk at Finansieringskostnadene påløper bare på våre cash 
Produkter. 

Flere opplysninger om Finansieringskostnader for enhver Handler er gitt i produktbiblioteket på Back Office 
Plattformen. 

Historiske Finansieringssatser, uttrykt som en årlig prosentsats, er synlige på Back Office Plattformen i 

produktoversikten for hvert produkt. 

 

1 Nøkkelinformasjonsdokument er tilgjengelige på vår nettside og vises for enhver spesifikke aktivaklasse i Ordrevinduet på 

Plattformen. 

 

Nedenfor vises Finansieringskostnadene per aktivaklasse. 

 
 

UNDERLIGGENDE AKTIVA FINANSIERINGSKOSTNADER 

FINANSIERINGSKOSTNADER 

INNHOLD 

INTRODUKSJON 

MARGINKRAV 

Summen av (Enheter innenfor Posisjonens hvert nivå x relevante Marginkrav x Åpningskursen x 
Vekslingskurs 

SPREAD 
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Råvarer Daglig Avledet finansieringskostnad* +/- 0,0082% 

Indekser Daglig Underliggende interbankrente +/- 0,0082% 

Valuta Daglig TomNext rente +/- 0,0027% 

 
Finansieringskostnaden vil beregnes på følgende måte: 

For en kjøpsposisjon: 
 

 

For en salgsposisjon: 
 

 

Finansieringskostnader vil bli beregnet med midtkurs kl. 17.00 New York tid eller hvis markedet er stengt, 
på den sist publiserte CMC midtkursen. 

 

Summen av alle Finansieringskostnadene vil bli kreditert eller debitert din Konto. Nærmere informasjon om 
historiske Finansieringskostnader finnes på Back Office Plattformen. 

*Differansen mellom kursen på en udatert CFD (en CFD som ikke er en forward CFD) og relevante 
underliggende futures kurs (børsnotert) brukes når CMC Markets prissetter sin udaterte CFD, uttrykt som 
en årlig prosentsats. 

4.2 Indekser. 

Finansieringssatser for cash-indekser er basert på den underliggende interbankrenten for indeksen pluss 
0,0082% på kjøpsposisjoner og minus 0,0082% på salgsposisjoner. 

Finansieringskostnader debiteres for kjøpsposisjoner og krediteres for salgsposisjoner, med mindre den 
underliggende interbankrenten er lik eller mindre enn 0,0082%. I så fall kan salgsposisjoner pådra seg en 
finansieringskostnad. 

4.3 Valuta. 

Finansieringsrenter for valuta handel er basert på tom next-renten (tomorrow to next day) i det 
underliggende markedet for valutakrysset og uttrykkes som en årlig prosentsats. 

Finansieringssats kjøpsposisjon 

Finansieringssats salgsposisjon 

 
 

Forskjellige renter noteres for kjøps- og salgsposisjoner og disse handles aktivt mellom banker. Tom next- 
renter i det underliggende markedet er basert på rentedifferansen mellom de to valutaene. Som en generell 
regel, hvis renten for den førstnevnte valutaen er høyere enn den andre nevnte valutaen i krysset (med 
justeringen på 1% vist ovenfor) og du holder en kjøpsposisjon, vil finansieringen bli kreditert din konto. 
Motsatt i dette scenarioet, det vil si hvis du holder en salgsposisjon, blir finansieringen debitert din Konto. 

4.4 Råvarer. 

Finansieringssatser for CFD «cash» råvarer er basert på den Finansieringskostnaden som er innlemmet i 
de underliggende futureskontraktene (som kursene på våre cash råvarer og rentepapir er hentet fra). En 
cashkurs er et produkt uten en fast utløps- eller oppgjørsdato. Kursen på våre cash råvareprodukter trekker 
ut denne avledede Finansieringskostnaden (som beskrevet ovenfor) for å skape kontinuerlig "cash"-kurs. 
Den avledede daglige finansieringskostnaden brukes deretter som CMC Markets finansieringskostnad, som 
kan være enten positiv eller negativ. 

TomNext rente i prosent (%) + 1% 

(enheter x Midtkurs på slutten av dagen x Finansieringssats Kjøp) 
x Vekslingskurs 

(enheter x Midtkurs på slutten av dagen x Finansieringssats Salg) 
x Vekslingskurs 

TomNext rente i prosent (%) - 1% 



4.5 Forwardkontrakter. 

En forwardkontrakt er et produkt med en fast utløps- eller oppgjørsdato, der åpne posisjoner vil bli gjort opp 
mot sluttkursen. 

Forwardkontrakter på indekser, valuta, råvarer og rentepapirer er ikke gjenstand for finansieringskostnader. 
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5.1 Innbetalinger/Utbetalinger fra din Konto. 

Du kan foreta innbetalinger til din Konto med enten kredittkort/debetkort eller gjennom en overføring fra din 
bankkonto. Vi aksepterer ikke kontanter eller sjekker. Sørg for at alle betalinger utføres fra et kort eller en 
konto i ditt navn. Enhver innbetaling fra tredjepart vil bli refundert. 

Det påløper ikke kostnader eller gebyrer i forbindelse med innbetaling til din Konto når du utfører 
innbetalinger unntatt for visse internasjonale innbetalinger der vi kan belaste administrasjonsgebyr. 

5.2 Valutaveksling. 

Handelssystemet vil automatisk konvertere beløp fra Produktvalutaen til den relevante Kontovalutaen ved 
å bruke Vekslingskursen hvis valutaene er ulike. 

Vekslingskursene våre er Kursen i vårt cash valutaprodukt for relevante Produktvaluta/Kontovaluta 
valutakrysset +/- 0,50% (endres fra 0,30% og gjelder fra 1. september 2019). 

For Realisert Gevinst og Realisert Tap: 

For Marginkravet: 

 

For positive Finansieringskostnader: 

For negative Finansieringskostnader: 
 

Vekslinger fra Produktvaluta til Kontovaluta utføres på grunnlag av Vekslingskursen og kan bli endret til 
enhver tid (se våre Forretningsvilkår). 

5.3 Inaktivitetsgebyr. 

Det trekkes et månedlig inaktivitetsgebyr på 100 kroner per inaktiv Konto der det finnes tilgjengelige midler. 
En konto anses å være inaktiv hvis det ikke er noen åpne posisjoner, og det ikke har vært handelsaktivitet 
i en sammenhengende periode på 1 år. 

Normalt trekkes det månedlige inaktivitetsgebyret på 100 kroner fra en inaktiv Konto innen de to første 
Virkedagene i måneden helt til: 

A. Kontoen stenges av kunden eller CMC Markets; 
B. Handelsaktiviteten starter igjen på kontoen; eller 
C. Saldoen på kontoen er redusert til null. 

Når saldoen på en inaktiv konto er redusert til null, vil vi ikke trekke flere månedlige inaktivitetsgebyr fra den 
inaktive Kontoen. En inaktiv Konto vil ikke medføre en negativ saldo som følge av fradraget av det 
månedlige inaktivitetsgebyret. 

Inaktivitetsgebyret er vist i tabellen nedenfor og oppgitt i ulike Kontovalutaer. Inaktivitetsgebyr vil trekkes i 
samme valuta som Kontovaluta på Kontoen din. 

 

Midt-kurs av Kontovalutaen/ Produktvalutaen valutakrysset (f.eks. GBP/EUR) 

+/- 0,50%  

Kjøpskurs av Kontovalutaen/Produktvalutaen valutakrysset (f.eks. GBP/EUR) 

(Salgskurs av Produktvalutaen/Kontovalutaen valutapar (f.eks. EUR/GBP) +/- 0,50% 

(Kjøpskurs av Produktvalutaen/Kontovalutaen valutakrysset (f.eks. EUR/GBP) +/- 0,50% 



KONTOVALUTA INAKTIVITETSGEBYR 

GBP £10 

EUR €10 

USD $15 

CHF 15 CHF 

NOK 100 NOK 

SEK 100 SEK 

PLN 50 PLN 

 

5.4 Prisjusteringer og utbytte. 

Prisjusteringer er ikke avgifter til CMC Markets men de kan påvirke din Kontobalanse. 

Cash CFD-Indekser 

Hvis du holder posisjon i en indeks som er formål for prisjusteringer på grunn av utbytte fra selskapene som 
inngår i indeksen, vil en kontant justering gjøres på din Konto for å reflektere endringer i verdi eller nedgang 
i indeksen. 

Disse justeringene gjøres brutto (uten fradrag for kildeskatt) for både kjøp og salgsposisjoner. 

Fra et økonomisk perspektiv, vil justeringene ikke medføre noen direkte innvirkning på utviklingen av din 

posisjon da det estimerte fallet i indeksens verdi vil debiteres eller krediteres din konto. 

 

For eksempel, hvis UK 100 har en prisjustering på 7,5 punkter og den siste prisen før prisjustering skjer er 
7 720,00 vil verdien av indeksen vil falle til 7 712,50. 

Enhver forskjell mellom forventet første pris på 7,712,50 og den faktiske første kursen vil være effekten av 
markedsbevegelsen. 


