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   Nøkkelinformasjonsdokument for investorer – CFD 
Formål 
Dette dokumentet gir deg viktig investorinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. 
Dette dokumentet er påkrevd ved lov for å hjelpe deg å forstå hva dette produktet inneholder, risikoen forbundet med å 
investere i dette investeringsproduktet, kostnadene og potensielle gevinst og tap for å hjelpe deg å sammenligne det med 
andre produkter. 
CFDer tilbys av CMC Markets Germany GmbH ("CMC"), et selskap registrert i Tyskland med nummer 114199. CMC 
Markets Germany GmbH er autorisert og regulert av Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) i Tyskland. 
Kontakt oss på +49 (0) 69 22 22 440 00 eller besøk cmcmarkets.de for mer informasjon.  
 
Den norske filialen CMC Markets Germany GmbH Filial Oslo med kontor på Fridtjof Nansens plass 6, 0160 Oslo, er 
underlagt tilsyn av det norske Finanstilsynet. Kontakt oss på 22 01 97 09 eller besøk cmcmarkets.no for mer informasjon.  

 Dette dokumentet var sist oppdatert 12. desember 2022. 

 CFDer er kompliserte finansielle instrumenter og kan være vanskelig å forstå.  

Hva er en CFD? 
 
Type  
En CFD er en giret differansekontrakt (contract for difference) som inngås med CMC på en bilateral basis. Investoren kan 
spekulere på stigende eller fallende kurser i en underliggende marked som aksjer, valutapar, råvarer eller indekser. 
En investor kan velge å kjøpe (gå "long") CFDen for å dra nytte av stigende kurser på underliggende marked; eller selge 
(gå "short") CFDen for å dra nytte av fallende kurser på underliggende marked. Kursen på CFDen avledes fra kursen til 
underliggende marked, som enten kan være aktuell ("spot") kurs eller en "forward” futureskurs. Hvis en investor for 
eksempel er "long» en CFD og kursen på underliggende marked stiger, vil verdien av CFDen øke. På slutten av kontrakten 
vil CMC betale differansen mellom stengningsverdien til kontrakten og åpningsverdien til kontrakten. Og omvendt hvis en 
investor for eksempel er "long" en CFD og kursen på underliggende marked faller, vil verdien til CFDen minske. På slutten 
av kontrakten vil CMC betale differansen mellom stengningsverdien til kontrakten og åpningsverdien til kontrakten. En CFD 
som refererer til den underliggende fremtidige kursen fungerer på samme måte, med unntak av at slike kontrakter har en 
forhåndsdefinert utløpsdato - en dato hvor kontrakten enten lukkes automatisk eller må rulleres inn i neste periode. Giringen 
som er innebygd i alle CFDer øker både gevinst og tap. 
 
Mål  
Målet med en CFD er at investoren kan oppnå en giret eksponering på bevegelsen til verdien av underliggende marked 
(enten opp eller ned), uten å måtte kjøpe eller selge det underliggende marked. Eksponeringen er giret siden CFDen bare 
krever at det innbetales en liten del av underliggende verdi av kontrakten på forhånd som startmargin, og det er en av de 
viktigste egenskapene ved CFD-handel. Vær oppmerksom på at dette produktet ikke har en minimumsbeholdningsperiode, 
og det er opp til hver enkel investor å bestemme den mest passende beholdningsperioden basert på deres egen 
handelsstrategi og mål. En udatert CFD har ikke en forhåndsdefinert forfallsdato og løper derfor kontinuerlig uten forfall. 
Finansieringskostnadene for udaterte kontrakter vil belastes i tilfeller der posisjonene holdes mer enn intradag. 
Forward CFD kontrakter derimot har en forhåndsdefinert utløpsdato der investorer kan velge enten kontantoppgjør av 
posisjonen eller å rullere ("rollover") til neste periode, f.eks. fra januar forfall til februar forfall. Investor er ansvarlig for å 
gjennomføre "rollover" og mangel på dette vil føre til at CFDen vil bli stengt automatisk ved forfallsdato. 
 
Investortype 
CFDer er beregnet for investorer som har kunnskap om eller erfaring med girede produkter. Det er sannsynlig at disse 
investorene vil forstå hvordan kursene på CFDer avledes og de viktigste konseptene med margin og giring. De vil forstå 
risiko/avkastningsprofilen på produktet sammenlignet med tradisjonell aksjehandel og ønsker kortsiktig, høyrisiko 
eksponering på et underliggende aktiva. Investorene vil også ha nødvendige økonomiske midler, eie andre 
investeringstyper og kunne bære tap som overstiger det investerte beløpet. 
Hva er risikoen og hva vil jeg få tilbake? 
Risikoindikatorer 

 
 

The Risikoindikatoren er en veiledning til risikonivået til 
dette produktet sammenlignet med andre produkter. Den 
viser sannsynligheten for at produktet vil tape penger på 
grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke kan 
betale deg. 
 
Vi har kvalifisert dette produktet som 7 av 7, som er den 
høyeste risikoklassen. Dette rangerer potensielt tap fra 
fremtidig avkastning av produktet på et svært høyt nivå. 
 
CFDer er komplekse finansielle instrumenter og 
investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape 
penger raskt, grunnet gearing. 
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   Mellom 74-89% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i disse produktene. Du bør vurdere om du forstår 
hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine. Det er ingen kapitalbeskyttelse 
mot markedsrisiko, kredittrisiko eller likviditetsrisiko. Vær oppmerksom på at det totale tapet kan overstige marginen som 
kreves for å åpne posisjonen. Det er ikke mulig å tape mer enn innskudd for en Ikke-profesjonell kunde. 

 
Vær oppmerksom på valutarisiko 
 
Du kan kjøpe eller selge CFDer på en underliggende marked i en valuta som ikke er i basisvalutaen på kontoen din. Den 
endelige avkastningen du kan få avhenger av valutakursen mellom de to valutaene. Det er ikke tatt hensyn til denne risikoen 
i indikatoren som vises over.  
Markedsforholdene kan føre til at CFD-handelen din på en underliggende marked stenges på en mindre gunstig kurs, som 
betydelig påvirker hvor mye du får tilbake. Vi kan stenge den åpne CFD-kontrakten hvis du ikke opprettholder 
minimumsmarginen som kreves, hvis du er i gjeld til selskapet eller hvis du bryter med markedsreguleringene. Denne 
prosessen kan være automatisert. Dette produktet inkluderer ingen beskyttelse mot fremtidig markedsavkastning, så du 
kan tape noen eller alle investeringene dine.  
Hvis vi ikke er i stand til å betale deg det som skyldes, kan du miste hele investeringen. Du kan derimot dra nytte av en 
forbrukerbeskyttelsesordning (se "hva skjer hvis CMC Markets ikke kan betale deg"). Det er ikke tatt hensyn til denne 
risikoen i indikatoren som vises over. 
 
Avkastningsscenarioer 
 
Avkastningstallene i tabellen under tar ikke hensyn til kostnadene nevnt under. Hvis noen andre solgte deg dette 
produktet, eller om en tredjepart ga deg råd om dette produktet, inkluderer ikke disse tallene kostnadene du betaler dem. 
Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke avkastningen. Hva du vil oppnå avhenger 
av markedsutviklingen. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig. Scenarioene som 
presenteres er et estimat for fremtidig avkastning basert på historikk og visse forutsetninger. Markedet kan utvikle seg 
veldig annerledes i fremtiden. 
 
Denne tabellen viser avkastningen investeringen din kan oppnå eller penger du må betale med en innehavsperiode på en 
(1) dag, under forskjellige scenarier, med følgende forutsetninger som grunnlag: 
 

- Nominelt beløp: 10.000KR 
- Åpningskurs: 100KR 
- Handelsstørrelse (per CFD): 100 
- Marginkrav: 10% - (1.000KR) 
-  

LONG 
Avkastningsscenario 

Sluttkurs 
(inkl. 
spread) 

Kursendri
ng 

Gevinst/Tap 
(kr) 

SHORT 
Avkastningsscenario  

Sluttkurs 
(inkl. 
spread) 

Kursendring Gevinst/Tap 
(kr) 

Minimum Det er ingen garantert minimum avkastning. Du kan tape hele eller en del av investeringen din. 

Fordelaktig 104  4,34% 434  Fordelaktig 96  -4,29% 429  

Moderat 100  -0,02% -2  Moderat 100  -0,02% 2  

Ugunstig* 96  -4,29% -429  Ugunstig* 104  4,34% -434  

Stress* 69  -31,30% -3.130  Stress* 146  46,49% -4.649  
 
Stress scenarioet viser hva du kan få igjen under ekstreme markedsforhold, og det tar ikke hensyn til situasjonen der vi 
ikke er i stand til å betale deg. 
*Tap kan ikke overstige kontoverdien din. 
Avkastningen beregnes i prosent over det nominelle beløpet. 

Hva skjer hvis CMC Markets ikke kan betale deg?  

Hvis CMC ikke er i stand til å oppfylle sine finansielle forpliktelser overfor deg, kan du tape hele investeringen. CMC skiller 
derimot alle midler til ikke-profesjonelle kunder fra CMCs egne penger i samsvar med den tyske loven §84 av 
Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) om kundeaktiva.  

CMC er også medlem av det norske Verdipapirforetakenes sikringsfondsom erstatter investorer opp til 200,000 NOK hvis 
CMC Markets Germany GmbH ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser for transaksjoner inngått med sine kunder. Det 
norske Verdipapirforetakenes sikringsfond bestemmer når dette skjer. Se www.verdipapirforetakenessikringsfond.no.  

Hva er kostnadene? 

Tabellen viser beløpene som trekkes fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene er avhengig 
av hvor mye du investerer og hvor lenge du holder produktet. Personen som gir råd om eller selger deg dette produktet 
kan belaste deg for andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de 
påvirker investeringen din.  
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 Engangs inngangs- og utgangskostnader 

 

 

inngangs- og 
utgangskostnader 

Spread: Differansen mellom kjøpskurs og salgskurs kalles spread. Denne kostnaden påføres hver gang 
du åpner og lukker en handel. 

Kurtasje: Vi belaster deg med kurtasje hver gang du åpner eller stenger en CFD med aksje som 
underliggende aktiva. 

Valutakonvertering: Alle kontanter, realiserte gevinster og tap, justeringer, gebyrer og avgifter som er 
nominert i en annen valuta enn basisvalutaen til kontoen din, blir vekslet til basisvalutaen til kontoen din 
og belastes et valutavekslingsgebyr. 

Løpende kostnader 

Gebyrer og andre 
administrative eller 
driftskostnader 

Daglige 

Finansieringskostnader: Det belastes en finansieringskostnad på kontoen din hver natt som 
posisjonen din holdes. Dette betyr at jo lengre du holder en posisjon, jo mer koster den. 

Andre kostnader 

 

 

 

 

Ulike kostnader påløper 
avhengig av type/beløp 

Corporate Action: Der en Corporate Action inntreffer for den underliggende aktive til et produkt du har 
en posisjon i, kan dette resultere i en debet eller kreditering til kontoen din ("Prisjustering") og/eller en 
endring av dine eksisterende handler eller bestillinger for å gjenspeile effekten av denne handlingen 

Markedsdata: Markedsdata for Australske aksjer er for øyeblikket avgiftsbelagte, men Markedsdata for 
andre regioner er for øyeblikket gratis (kan endres). Det kan eventuelt også være en avgift knyttet til 
hvert abonnement som aktiveres. Hvis en avgift påløper for aktivering av et abonnement, vil dette kreve 
at du først aksepterer på Plattformen, før et gebyr belastes.  

Payments: Innskudd og utbetalinger fra kontoen din: Transaksjonskostnader- eller håndteringsgebyrer 
kan trekkes fra bruttobeløpene for betalinger eller uttak sendt til eller fra CMC Markets av en 
mellombank eller tredjepartsleverandør som behandler betalinger eller uttak på dine vegne. 

Rollover: Vi vil belaste deg for "rollover" (rullering) av en forwardkontrakt inn i neste måned eller kvartal 
med halvparten av gjeldende spread ved åpning og stengning av en handel.  
 

Guaranteed Stop Loss Order (GSLO): Når du plasserer en GSLO på en CFD-handel eller en 
Posisjon, påløper det en kostnad i form av en forsikringspremie, referert til på Plattformen som GSLO 
Premium. GSLO Premium for din CFD-handel eller posisjon beregnes ved å multiplisere kostnaden for 
GSLO Premium per enhet, som vises på Plattformen i produktoversikten for det relevante produktet. 

Dette er det høyeste beløpet du vil bli belastet. 

Hvor lenge skal jeg holde den og kan jeg ta ut penger tidlig? 

CFDer ment for aktiv og kortsiktig handel, i noen tilfeller intradag, og er generelt ikke egnet for langsiktige investeringer. 
Det er ingen anbefalt innehavsperiode, ingen kanselleringsperiode og derfor ingen kanselleringsgebyr. Du kan åpne og 
stenge en CFD handel når som helst i åpningstidene for handel. 

Hvordan kan jeg klage? 
 
Hvis du vil klage, kan du kontakte vår kundeservice på 22 01 97 09 eller e-post til post@cmcmarkets.no eller et brev til 
CMC Markets Germany GmbH Filial Oslo, Fridtjof Nansens plass 6, 0160 Oslo. Hvis du mener at klagen ikke har blitt løst 
slik du ønsker, kan du henvise den til Etisk Råd hos Verdipapirforetakenes Forbund eller til Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Se http://vpff.no/For-investor/Klagebehandling eller www.bafin.de for mer 
informasjon. Hvis klagen gjelder en rådgivende eller diskresjonær forvalter som handler på kontoen din, må du kontakte 
selskapet som leverer tjenesten. 
Annen relevant informasjon 
 
Hvis det er en forsinkelse mellom tidspunktet du legger inn ordren og øyeblikket den utføres, kan det hende ordren ikke 
blir utført til den kursen du forventet. Pass på at internettforbindelsen er optimal før du handler. 
Under avsnittet Juridiske Dokumenter på nettsiden finner du viktig informasjon om kontoen din. Du må sørge for at du er 
kjent med alle vilkår og retningslinjer som gjelder kontoen din. 
I produktoversikten på plattformen finner du mer informasjon om å handle en CFD. På nettsiden vår finner du mer 
informasjon om kostnader. 

 


