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1.

INTRODUKSJON

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 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
Forretningsvilkår,
Retningslinjer
for
utføring
av
kundeordrer,
Risikoadvarsel
og
1
Nøkkelinformasjonsdokument for investorer, i tillegg til andre relevante dokumenter på vår Nettside og på Plattformen.
Kostnadene som vises på vår Plattform 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.
2.
2.1

MARGINKRAV OG INNSATS
Posisjonens Marginkrav.
Hvis du vil plassere en Ordre om å inngå en CFD-Handel på Margin må du gjøre et innskudd på din Konto,
på Plattformen nevnt som Posisjonens Marginkrav. Posisjonens Marginkrav representerer bare en
prosentandel av hele verdien av Posisjonen. Posisjonens Marginkrav er ikke påkrevd for den delen av
eventuell CFD-Handel på Margin eller Posisjon(er) som er omfattet av en Garantert Stop Loss -Ordre
(GSLO), som det i stedet kreves Særskilt Margin for.
Posisjonens Marginkrav vil bli beregnet basert på relevant Margin per produkt og vises på Plattformen i
Produktoversikten for hvert Produkt.
For visse Produkter gjelder forskjellige marginsatser, avhengig av størrelsen på din Posisjon eller nivået
som din Posisjon (eller en del av din Posisjon) faller innenfor.
Den delen av din Posisjon som ikke er omfattet av en GSLO er underlagt Marginkravet som gjelder for det
aktuelle nivået.
Posisjonens Marginkrav som kreves til enhver tid, beregnes som følger:

Summen av (Enheter innenfor hvert nivå x relevante Marginkrav for det spesifikke nivået, ekskludert
Enheter som omfattes av en GSLO)2 x Nivå 1-Midtkurs x Vekslingskurs

1 Nøkkelinformasjonsdokument er tilgjengelige på vår nettside og vises for enhver spesifikke aktivaklasse i ordrevinduet på Plattformen.
2

(Enheter i nivå 1 x Marginkrav for nivå 1 + Enheter i nivå 2 x Marginkrav for nivå 2+ Enheter i nivå 3 x Marginkrav for nivå 3 +
Enheter i nivå 4 x Marginkrav for nivå 4 + Enheter i nivå 5 x Marginkrav for nivå 5)
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Eksempel A
MARGINKRAV FOR SELSKAP ABC
NIVÅ

POSISJONSSTØRRELSE (UNNTATT
ENHETER OMFATTET AV EN GSLO)

MARGINKRAV

1

0 – 1,000

10%

2

> 1,000 – 3,000

15%

3

> 3,000 – 5,000

20%

4

> 5,000 – 10,000

30%

5

> 10,000

50%

Ved hjelp av Marginkravene vist i tabellen over ville en Posisjon på 6.500 Enheter i Selskap ABC (GBP),
der Nivå 1-Midtkurs er 2,75 per Enhet er Posisjonens Marginkrav på 3.437,50. Dette beregnes som følger:
1250 x 2.75 = 3.437,50. Posisjonens markedsverdi er 17.875.
NIVÅ

ANTALL ENHETER AV
POSISJONEN
INNENFOR HVERT
NIVÅ

MARGINKRAV

SUMMEN AV
(POSISJONENS
MARGINKRAV)

1

1000

10%

1000 x 10% = 100

2

2000

15%

2000 x 15% = 300

3

2000

20%

2000 x 20% = 400

4

1500

30%

1500 x 30% = 450

5

0

50%

0

TOTALT

6500

1250

POSISJONENS
MARGINKRAV

1250 x 2.75 (Nivå 1
Midtkurs) x 1
Vekslingskurs

3.437,50

Merk at hvis du har en CFD-Handel på Margin som er dekket av en GSLO, vil standardmarginen din
(summen av din posisjonsmargin for alle CFD-Handler på Margin som ikke er dekket av en GSLO og
Andre Marginkrav) reduseres tilsvarende.
2.2

Særskilt Marginkrav
For den delen av en CFD-Handel på Margin som er omfattet av en GSLO, beregnes Særskilt Margin som
følger:
For en kjøp CFD-Handel på Margin er Særskilt Margin:
Enheter i GSLOen x (Nivå 1-Midtkurs – Målkurs) x Vekslingskurs
For en salg CFD-Handel på Margin er Særskilt Margin:
Enheter i GSLOen x (Målkurs – Nivå 1-Midtkurs) x Vekslingskurs
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Ved å bruke eksempelet over i Eksempel A, der en GSLO er inngått på en Kjøpshandel for å selge 1000
enheter i Selskap ABC (GBP) med en Målkurs på 200 pence, der Nivå 1-Midtkurs er 275 pence per Enhet
og Kontovalutaen er britiske pund, vil Særskilt Marginkrav være £750 (1000 Enheter x (275 – 200) x 1).
Din totale Særskilte Margin som vil variere avhengig av Kurs, er summen av Særskilt Marginkrav for alle
CFD-Handler på Margin som er omfattet av en GSLO på et gitt tidspunkt.
2.3

Andre Marginkrav.
Vi kan også kreve at du har et tilleggsbeløp deponert på din Konto for å sikre dine fremtidige forpliktelser
overfor oss.

2.4

Total Margin.
Din Totalmargin er summen av ditt samlede Posisjonsmarginkrav for alle CFD-Handler på Margin (unntatt
Enheter omfattet av GSLO), Særskilt Marginkrav og andre Marginkrav på hvilket som helst tidspunkt.

2.5

Innsats.
For å åpne en Countdown må du deponere et pengebeløp på Kontoen din, nevnt som Innsats på
Plattformen. Ditt potensielle tap på en Countdown er begrenset til størrelsen på Innsatsen.

3.

SPREAD
Den kvoterte kjøpskursen er alltid høyere enn den kvoterte salgskursen. Når du plasserer en Ordre på en
CFD-Handel på Margin, 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.
Gjeldende Spread vises i Produktoversikten på Plattformen i sanntid.

4.

KURTASJE
Kostnad for Kurtasje belastes hver gang du går inn og ut av en aksje-CFD handel. Kurtasje trekkes bare på
utførte Ordrer. Du finner ut hvor mye kurtasje du må betale ved å åpne oversiktsvinduet for hvert Produkt
på Plattformen. Nedenfor følger Kurtasjekostnader etter marked.
KURTASJE PER CFD (ENHET)
MARKED

SATS

MINIMUM

Storbritannia

0,07%

9 GBP

USA

2 cts pr enh.

10 USD

Australia

0,09%

7 AUD

Østerrike

0,07%

9 EUR

Belgia

0,06%

5 EUR

Canada

2 cts pr enh.

10 CAD

Danmark

0,04%

49 DKK

Finland

0,04%

9 EUR

Frankrike

0,07%

9 EUR

Tyskland

0,07%

9 EUR

Hong Kong

0,18%

50 HKD

Irland

0,07%

9 EUR

Italia

0,10%

9 EUR

Japan

0,15%

1000 JPY

Nederland

0,07%

9 EUR
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New Zealand

0,10%

7 NZD

Norge

0,04%

39 NOK

Polen

0,18%

50 PLN

Portugal

0,07%

9 EUR

Singapore

0,10%

10 SGD

Spania

0,07%

9 EUR

Sverige

0,04%

49 SEK

Sveits

0,07%

9 CHF

Kurtasje vises i prosent eller cent per aksje/enhet og belastes ved Ordreutførelse. Hvis den faktiske
kurtasjen på handelen er mindre enn minimumskurtasjen gjelder minimumskurtasjen i stedet.
Eksempel B
Kurtasjesatsen for britiske aksje-CFD er 0.07% og minimumskurtasjen er £9. En Ordre på 2500 aksjeCFDer i Lloyds Banking til kurs på £5,20 resulterer i følgende Kurtasjekostnad:
(Enheter X kurs ) x 0.07% = Kurtasje
2500 X 5.20 = 13000 x 0.0007 = £9.1
Eksempel C
Kurtasjesatsen for britiske aksje-CFD er 0.07% og minimumskurtasjen er £9. En Ordre på 1000 aksjeCFDer i Lloyds Banking til kurs på £5,20 resulterer i følgende Kurtasjekostnad:
(Enheter X kurs) x 0.07% = Kurtasje
1000 X 5.20 = 5200 x 0,0007 = £3.64
Siden den kalkulerte Kurtasjen på
minimumskurtasjen på £9 i stedet.
5.

handelen er mindre enn minimumskurtasjen, benyttes

PREMIEKOSTNAD FOR GARANTERT STOP LOSS ORDRE (GSLO)
Hvis du ønsker å plassere en GSLO på en CFD-Handel på Margin må du betale en premiekostnad, på
Plattformen nevnt som GSLO premie når du åpner en Posisjon.
GSLO premien beregnes basert på GSLO premie per enhet som du finner i produktoversikten og gjeldende
kurs på følgende måte: (Beløpet konverteres automatisk til din valuta ved hjelp av gjeldende CMC Markets
Vekslingskurs):
Kostnad per enhet x antall Enheter

Eksempel D
For eksempel, GSLO premiekostnad for UK 100 er £1 per enhet. Hvis du kjøper 10 enheter på UK 100, vil
GSLO premien være £10 (£1 x 10 enheter)
£1 X 10 = £10
Dersom GSLOen ikke utløses refunderer vi 100% av den opprinnelige premien.
6.
6.1

FINANSIERINGSKOSTNADER
Oversikt over Finansieringskostnadene.
Ved utgangen av hver Virkedag (kl. 17.00 New York-tid), kan Posisjoner på din Konto bli belastet med
Finansieringskostnader. For åpne posisjoner i aksjer notert på New Zealand vil Finansieringskostnader bli
belastet kl. 09.00 lokal tid. Finansieringskostnaden kan være positiv eller negativ avhengig av retningen på
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Posisjonen og gjeldende Finansieringssats. Merk at Finansieringskostnadene påløper bare på våre cash
Produkter.
Flere opplysninger om Finansieringskostnader for enhver CFD-Handler på Margin er gitt i produktbiblioteket
på Plattformen.
Historiske Finansieringssatser, uttrykt som en årlig prosentsats, er synlige på Plattformen i
produktoversikten for hvert produkt.
Nedenfor vises Finansieringskostnadene per aktivaklasse.

UNDERLIGGENDE AKTIVA

FINANSIERINGSKOSTNADER

Aksjer

Daglig Underliggende interbankrente +/- 0,0082%

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 kjøp CFD-Handel på Margin:
(Enheter x Midtkurs på slutten av dagen x Finansieringssats Kjøp) x Vekslingskurs

For en salg CFD-Handel på Margin:
(Enheter x Midtkurs på slutten av dagen x Finansieringssats Salg) x Vekslingskurs

Finansieringskostnader vil bli beregnet med midtkurs kl. 17.00 New York tid eller hvis markedet er stengt,
på den sist publiserte CMC midtkursen. For aksjer notert på New Zealand vil midtkursen ved stengning den
foregående dagen bli benyttet.
Summen av alle Finansieringskostnadene vil bli kreditert eller debitert din Konto. Nærmere informasjon om
historiske Finansieringskostnader finnes på 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.
6.2

Aksjer.
Finansieringskostnadene for CFD-aksjer er basert på den underliggende interbankrenten for valutasorten
aksjen handles i 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 som vil bli trukket fra kontantbeholdningen på din Konto.
Finansieringskostnader for salgsposisjoner kan i tillegg inkludere en justering for kostnaden ved å låne
aksjer. Denne lånekostnaden kan være betydelig (minst 0,25%) og store endringer kan forekomme når
interessen for å selge en aksje øker. Vær klar over denne ekstra risikoen /kostnaden når du holder
salgsposisjoner i enkeltaksjer.

6.3

Indekser.
Finansieringssatser for CFD-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.
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6.4

Valuta.
Finansieringsrenter for CFD-valuta er basert på tom next-renten (tomorrow to next day) i det underliggende
markedet for valutakrysset og uttrykkes som en årlig prosentsats.
Finansieringssats kjøpsposisjon
TomNext rente i prosent (%) - 1%
Finansieringssats salgsposisjon
TomNext rente i prosent (%) + 1%

Forskjellige renter noteres for kjøps - og salgsposisjoner og disse handles aktivt mellom banker. Tom nextrenter 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.
6.5

Råvarer og Rentepapirer.
Finansieringssatser for CFD «cash» råvarer og rentepapirer 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 råvareog rentepapirprodukter 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.

6.6

Kryptovaluta
Finansieringskostnadene for Kryptovaluta er basert på transaksjonskostnader som CMC pådrar seg, samt
andre risikoer knyttet til disse produktene, som for eksempel hvis CMCs beholdning av Kryptovaluta blir
stjålet via hacking. Kontroller utføres regelmessig for å sikre at kostnadene våre er i samsvar med
konkurrentene våre.

6.7

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.

6.8

Spesialtilpassede Indekser
Finansieringskostnadene for spesialtilpassede indekser vil være avhengig av indeksenes sammensetning.

7.
7.1

ANDRE KOSTNADER
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.

7.2

Valutaveksling.
Alle Realiserte Gevinster og Tap vil konverteres til den relevante Kontovalutaen til Vekslingskursen.
Vekslingskursene våre er midtkursen i vårt cash valutaprodukt for valutakrysset +/- 0,50% (endres fra 0,30%
og gjelder fra 1. september 2019).
Vekslinger fra Produktvaluta til Kontovaluta utføres på grunnlag av Vekslingskursen og kan bli endret til
enhver tid (s e våre Forretnings vilkår).

7.3

Markedsdataabonnement.
Innen du kan begynne å handle aksje-CFDer må du aktivere markedsdataabonnement for relevante
markeder.
Dette kan bli belastet en abonnementsavgift om du ikke er klassifisert som en Privat Investor for
markedsdataformål, nærmere opplysninger om abonnementsavgifter finnes på Plattformen. Dersom du
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innen en kalendermåned utfører to (hvis du er Privat Investor og fem hvis du er Ikke-Privat Investor), eller
flere CFD-Handler på Margin for det relevante aksjemarkedet vil CMC Markets refundere gebyrene.
Abonnementsavgift for markedsdata kan variere avhengig av aksjemarked.
Abonnementskostnader i annen valuta enn valutaen for Konto vil bli konvertert til din Kontovaluta til
gjeldende Vekslingskurs på tidspunktet for bestilling eller fornyelse av abonnementet.
Du kan deaktivere markedsdata abonnement hvis du ikke har åpne Posisjoner eller Ventende Ordre på
det relevante aksjemarked. Når abonnementet er aktivert, vil det fornyes automatisk ved midnatt den
første dagen i måneden hvis du har åpne posisjoner eller Ordre som dekkes av abonnementet. Hvis det
ikke er noen åpne posisjoner eller Ordre som dekkes av abonnementet, avsluttes abonnementet
automatisk.
* Midnatt refererer til det lokale tidspunktet for hvert marked.
For nærmere opplysninger om våre markedsdatagebyrer se vår nettside eller kontakt kundeservice på
post@cmcmarkets.no eller 22 01 97 02.
7.4

Inaktivitetsgebyr.
Det trekkes et månedlig inaktivitetsgebyr 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 fra en inaktiv Konto innen de to første virkedagene i
måneden helt til:
A.
B.
C.

Kontoen stenges av kunden eller CMC Markets;
Handelsaktiviteten starter igjen på kontoen;
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 belastes
i samme valuta som Kontovaluta på Kontoen din.

7.5

KONTOVALUTA

INAKTIVITETSGEBYR

GBP

£10

EUR

€10

USD

$15

CHF

15 CHF

NOK

100 NOK

SEK

100 SEK

PLN

50 PLN

Prisjusteringer og aksjeutbytte.
Prisjusteringer er ikke avgifter til CMC Markets men de kan påvirke din Kontobalanse.
Aksje-CFDer
Handel med aksje-CFDer medfører ikke noen rettigheter som vanligvis følger med handel i underliggende
aksjer, slik som stemmerett på generalforsamlingen. Imidlertid vi l det bli foretatt justeringer på Kontoen din
for å gjenspeile de rådende økonomiske forholdene som oppstår når utbytte utstedes av utstederen i det
underliggende markedet.
Justeringer vil bli foretatt basert på beholdningen på ex-datoen før aksjeutbyttet finner sted på det
underliggende markedet og vil bli vist på Kontoen din før markedet åpnes på utbyttedato.
Utbytte på kjøpsposisjoner blir kreditert Kontoen din med fradrag for kildeskatt som om aksjen hadde blitt
kjøpt som en fysisk aksje. Kildeskatten, eksklusive utbytteekvivalenter for amerikanske aksjer, utgjør den
skattesats som CMC Markets som et britisk selskap vil belaste.
For utbytteekvivalente utbetalinger på amerikanske aksjer, i henhold til 871 (m) US IRS skattekode, vil
samme kildeskatt bli belastet som den som gjelder for beholdning av fysiske aksjer. Utbytte på
salgsposisjoner belastes Kontoen din (netto) med fradrag for gjeldende kildeskatt.
Utbytte på kjøpsposisjoner krediteres (brutto) Kontoen din uten justering for eventuell kildeskatt.
Andre former for kontantbetalinger på grunn av utbytte fra de underliggende aksjene, som for eksempel

CMC Markets Germany GmbH – Kostnadsoversikt – Desember 2020
7

avkastning eller utbytte fra partnerskap, behandles i samsvar med den implisitte skattesatsen som gjelder
for CMC og i samsvar med amerikanske skatteregler, hvis det er aktuelt.
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 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.
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