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  INTRODUKTION  

 
CMC Markets UK Plc även kallad CMC Markets, "vi", "oss" och "vår" gällande ditt avtal med oss. 

Ord och begrepp angivna med versaler i detta dokument ska ha den mening som framgår av våra Affärsvillkor 
eller i punkter där de är definierade i denna Kostnadsöversikt. 

I denna Kostnadsöversikt beskrivs kostnader och avgifter som utgår när du ingår CFD-Affärer Med Säkerhetskrav 
eller nyttjar någon av våra andra tjänster. Du bör noggrant läsa vår Kostnadsöversikt och annan dokumentation 
som är tillgänglig för dig, inklusive våra Affärsvillkor, Policy för Orderutförande, Riskvarning och Basfakta för 
Investerare1, utöver all annan relevant information som finns tillgänglig på vår hemsida och via vår Plattform. 

För mer information om våra kostnader i realtid, se produktöversikten för det relevanta instrumentet som finns 
tillgänglig på Plattformen. Det är ditt ansvar att du har tillräckligt med medel på ditt Konto för att till fullo betala alla 
eventuella avgifter och kostnader till CMC Markets. 

Du bör inte handla CFDer om du inte till fullo förstår de kostnader som är förknippade med att ingå CFD-Affärer 
Med Säkerhetskrav. Om du har frågor vänligen kontakta vår kundservice på kundservice@cmcmarkets.se eller 
08-50693203. 

 
  SÄKERHETSKRAV, DIGITAL 100 BELOPP & INSATS  

2.1 Säkerhetskrav för Positionen 

När du öppnar en CFD-Affär Med Säkerhetskrav (eller en Position) krävs att du har tillräckligt med medel 
tillgängligt på ditt Konto, även kallat Säkerhetskrav för Positionen. Säkerhetskravet utgör en procentdel av 
den totala Positionsstorleken. Säkerhetskravet för Positionen omfattar ej CFD-Affärer Med Säkerhetskrav 
eller Positioner som täcks av Garanterad Stop Loss Order (GSLO), där Särskilt Säkerhetskrav gäller istället. 

 
Säkerhetskravet för Positionen beräknas genom att bruka Säkerhetskravet som framgår i produktöversikten 
för respektive Produkt på Plattformen. 

 
Säkerhetskravet för respektive Produkt kan komma att variera beroende på Positionsstorleken eller 
beroende av Segment(en) för vilken Positionen faller inom. 

 
För vissa Produkter kan olika Säkerhetskrav tillämpas beroende på Positionens storlek eller de 
Segment(en) som din Position (eller del av din Position) faller inom (exklusive Positioner som täcks av 
GSLO). 

 
Vid beräkning av Säkerhetskravet för din Positionen används Nivå-1 Genomsnittspriset som visas på 
Plattformen. 

 
Säkerhetskravet för Position vid var given tid beräknas på följande sätt: 

 
 
 
 
 
 
 

1 Basfakta för Investerare (KID) finns tillgänglig på vår hemsida och för varje specifik tillgång i orderrutan på Plattformen. 
2 (Antal i segment 1 x säkerhetskravet för segment 1+ Antal i segment 2 x säkerhetskravet för segment 2 + Antal i segment 3 x 
säkerhetskravet för segment 3 + Antal i segment 4 x säkerhetskravet för segment 4 + Antal i segment 5 x säkerhetskravet för 
segment 5) 
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Summan av (Enheter av Positionen i respektive Segment x Säkerhetskrav för Segment(en) 
exkl. Enheter som omfattas av GSLO2) x Nivå 1-Genomsnittspris x Växelkurs 



Exempel A 
 

COMPANY ABC - SÄKERHETSKRAV 

SEGMENT 
POSITIONSSTORLEK (EXCLUSIVE 
ENHETER SOM TÄCKS AV GSLO) 

SÄKERHETSKRAV, I PROCENT 

1 0 – 1000 10% 

2 > 1000 – 3000 15% 

3 > 3000 – 5000 20% 

4 > 5000 – 10000 30% 

5 > 10000 50% 

För en Position på 6,500 (Antal) enheter av Company ABC, där Nivå 1-Genomsnittspris är 2.75 blir 
Säkerhetskravet 3,437.50. Säkerhetskravet beräknas på följande sätt: 1,250 x 2.75 = 3,437.50. 
Positionens marknadsvärde är 17 875. 

 
SEGMENT ENHETER AV 

POSITIONER I 
VARJE SEGMENT, 

I ANTAL 

SÄKERHETSKRAV 
I PROCENT 

SUMMAN AV 
SÄKERHETSKRAV 
FÖR POSITIONEN 

 
SÄKERHETSKRAV 
FÖR POSITIONEN 

1 1,000 10% 1000 x 10% = 100  
 
 

1,250 x 2.75 (Nivå 
1-Genomsnittspris) x 

1 (Växelkurs) 

2 2,000 15% 2000 x 15% = 300 

3 2,000 20% 2000 x 20% = 400 

4 1,500 30% 1500 x 30% = 450 

5 0 50% 0 

TOTALT 6,500  1,250 3,437.50 

Notera att om du har placerat en GSLO på en CFD-Affär Med Säkerhetskrav kommer Säkerhetskravet att 
(summan av positionskravet för alla CFD-Affärer Med Säkerhetskrav som inte täcks av GSLO och andra 
säkerhetskrav) reduceras motsvarande för de positioner som omfattas av GSLO. 

 
 

2.2 Särskilt Säkerhetskrav 
 

För den del av en CFD-Affären Med Säkerhetskrav som täcks av en Garanterad Stop Loss Order beräknas 
det Särskilda Säkerhetskravet på följande sätt: 

 

På en köp CFD-Affär Med Säkerhetskrav är det Särskilda Säkerhetskravet: 
 

 

På en sälj CFD-Affär Med Säkerhetskrav är det Särskilda Säkerhetskravet: 
 

Antal enheter som täcks av GSLO x (Nivå 1-Genomsnittspris – GSLO) x Växelkurs 

Antal enheter som täcks av GSLO x (GSLO - Nivå 1-Genomsnittspris) x Växelkurs 



Genom att använda exemplet A ovan, där en Garanterad Stop Loss Order har lagts in på en köp CFD-Affär 
Med Säkerhetskrav att sälja 1,000 Andelar i Företag ABC (GBP) med ett Riktpris på 200 pence och där 
Nivå 1-Genomsnittspriset är 275 pence per Antal och Kontovalutan är brittiska pund, uppgår det Särskilda 
Säkerhetskravet till GBP 750 (1,000 Andelar x (275-200) x 1). 

Ditt totala Särskilda Säkerhetskrav är summan av det särskilda säkerhetskravet för alla CFD-Affärer Med 
Säkerhetskrav som täcks av en Garanterad Stop Loss Order vid var given tidpunkt. 

 
2.3 Andra Säkerhetskrav. 

Vi kan eftersöka ytterligare inbetalningar av pengar till ditt Konto för att säkerställa dina framtida fordringar 
gentemot oss, även kallat Annat Säkerhetskrav. 

 
2.4 Totalt Säkerhetskrav. 

Ditt totala Säkerhetskrav är summan av ditt totala Säkerhetskrav för alla CFD-Affärer Med Säkerhetskrav 
med undantag för Antal enheter som täcks av GSLO, ditt totala Särskilda Säkerhetskrav och Andra 
Säkerhetskrav vid varje given tidpunkt. 

 

2.5 Digital 100 Belopp. 

När du ingår en Digital 100 med oss krävs att du deponerar medel på ditt Konto, på Plattformen omnämnt 
som Digital 100 Belopp. Digital 100 Beloppet motsvarar antingen köp- eller säljpriset beroende på om du 
ingår köp – eller säljposition multiplicerat storleken på din Position. 

 

2.6 Insats. 

När du ingår en Digital 100 med oss krävs att du deponerar medel på ditt Konto, på Plattformen omnämnt 
som Digital 100 Belopp. Digital 100 Beloppet motsvarar antingen köp- eller säljpriset beroende på om du 
ingår köp – eller säljposition multiplicerat storleken på din Position. 

 
  SPREAD  

Spread är skillnaden mellan Köp- och Säljpriset för en CFD-Affär Med Säkerhetskrav. När du placerar en 
CFD-Affär Med Säkerhetskrav finns det risk att du förlorar beloppet som är skillnaden mellan Köp- och 
Säljpriset (Spread) beroende på Antal enheter samt den underliggande tillgångens utveckling och volatilitet 
vid vissa tidpunkter. Detta gäller även för Digital 100, där köp- och säljpriset är prissatta mellan 0 – 100. 
Spread, i realtid för respektive instrument, framgår av vår Plattform. 

 
  COURTAGE  

Kostnader för Courtage kommer att påföras vid öppning och stängning av aktie-CFDer alternativt andra 
Positioner som återspeglar aktier. Courtage utgår enbart på utförda Order. Detta gäller inte CMC Start Konto 
där handel sker courtagefritt. Mer information gällande Courtage för respektive produkt framgår på 
Plattformen. Tabellen nedan illustrerar kostnader för Courtage, för respektive aktiemarknad. 

 
 

COURTAGE PER CFD (ENHET) 

MARKNAD COURTAGE MINIMICOURTAGE 

Australien 0,08% 8 AUD 

Belgien 0,06% 5 EUR 

Danmark 0,04% 49 DKK 

Finland 0,04% 5 EUR 

Frankrike 0,08% 9 EUR 

Hongkong 0,16% 49 HKD 

Irland 0,08% 9 EUR 

Italien 0,10% 9 EUR 

Japan 0,16% 1000 JPY 

Hongkong 0,18% 50 HKD 



Kanada 2 cent per CFD 10 CAD 

Nederländerna 0,08% 9 EUR 

Norge 0,04% 49 NOK 

Nya Zealand 0,10% 7 NZD 

Polen 0,18% 50 PLN 

Portugal 0,08% 9 EUR 

Schweiz 0,08% 9 CHF 

Singapore 0,08% 10 SGD 

Spanien 0,08% 9 EUR 

Storbritannien 0,08% 9 GBP 

Sverige 0,04% 49 SEK 

Tyskland 0,08% 9 EUR 

USA 2 cent per CFD 9 USD 

Österrike 0,08% 9 EUR 

 

Courtagesatserna anges i antal punkter per aktie eller som kostnad per aktie och påförs när en Order 
exekveras. I de fall courtagesatsen motsvarar ett belopp som är mindre än minimicourtaget (i respektive 
valuta) gäller minimicourtaget istället. 

 

EXEMPEL B 

Courtagesatsen på brittiska aktie-CFDer är 8 punkter ( eller 0.08%) och minimicourtaget är £9. En CFD- 
Affär Med Säkerhetskrav på 2500 Antal enheter i aktien Lloyds Banking till priset av £5.20 kommer att 
resultera i följande Courtage: 

(Antal X pris) x 0.08% (8 punkter) = Courtage 

2500 X 5,20 = 13000 x 0.0080,000 = £10,4 

 
EXEMPEL C 

Courtagesatsen på brittiska aktie-CFDer är 8 punkter (eller 0,08%). Det minsta Courtaget som debiteras 
s.k. minimicourtaget är dock £9. 

En CFD-Affär Med Säkerhetskrav på 1000 antal enheter aktien Lloyds Banking till priset av £5.20 kommer 
att resultera i följande Courtage: 

(Antal X pris) x 0,08% (8 punkter) = Courtage 

1000 X 5,20 = 5200 x 0,0008 = £4,16 

Eftersom framräknad Courtage är mindre än minimicourtaget, kommer minimicourtaget på motsvarande £9 
att debiteras istället. 

 
  GARANTERAD STOP LOSS ORDER (GSLO) PREMIE  

När du placerar en GSLO på en CFD-Affär Med Säkerhetskrav eller en Position krävs att du betalar en 
premie, på Plattformen omnämnt som GSLO Premie. 

 
GSLO Premie för din CFD-Affär Med Säkerhetskrav eller Position beräknas genom att multiplicera 
kostnaden för GSLO Premie per enhet, som visas på Plattformen i produktöversikt för respektive Produkt 
(för mer information se Garanterad Stop Loss Order) och Antalet enheter. 

 
GSLO Premie beräknas enligt följande: 

GSLO Premiekostnad per enhet x Antal enheter 



EXEMPEL D 

För UK 100, om GSLO premien är £1 per enhet för 10 enheter, blir GSLO premien £10. 
 

£1 X 10 = £10 
 

I de fall en GSLO inte triggas, kommer 100% av den betalda premien att återbetalas när du väljer att stänga 
Positionen. 

 

  INNEHAVSKOSTNADER  

6.1 Översikt över Innehavskostnader. 

I slutet av varje handelsdag (17:00 New York-tid) kan Positioner som innehas på ditt Konto bli föremål för 
en avgift som kallas Innehavskostnad. Innehavskostnaden kan vara positiv eller negativ beroende på i vilken 
riktning du handlar, samt tillämplig innehavskostnad. 

Historiska Innehavskostnader anges som en årlig procentuell kostnad och visas på vår Plattform i översikten 
för varje Produkt. 

Innehavskostnader för varje CFD-Affär Med Säkerhetskrav framgår av produktöversikten för respektive 
instrument på Plattformen. 

Tabellen nedan visar Innehavskostnader per underliggande tillgång. 
 
 

UNDERLIGGANDE 
TILLGÅNG 

INNEHAVSKOSTNADER 

Aktier Underliggande interbankräntan +/- 2,5% 

Råvaror Härledd innehavskostnad* +/- 2,5% 

Index Underliggande interbankräntan +/- 2,5% 

Valuta TomNext ränta +/- 1% 

 

Innehavskostnader beräknas på följande sätt: 
 

På en köpposition: 
 

På en säljposition 
 
 

 

Innehavskostnaderna kommer att krediteras eller debiteras ditt Konto. Detta kommer att visas på din 
Kontohistorik. 

* Skillnaden mellan priset på en odaterad CFD (som inte är en forward CFD) och det underliggande futures 
priset (på en börs) används när CMC Markets prissätter odaterade CFDer, på årlig basis. 

 
 
 

6.2 Aktier. 

Innehavskostnaden för aktie-CFDer Med Säkerhetskrav baserat på den underliggande interbankräntan för 
aktiens valuta plus (+) 2,5% för köppositioner och minus (-) 2,5% på säljpositioner. 

 
Innehavskostnader för aktier-CFDer med Säkerhetskrav på ett CMC Startkonto baserat på den 
underliggande interbankräntan för aktiens valuta plus (+) 3,5% för köppositioner och minus (-) 3,5% på 
säljpositioner. 

(Antal CFDer x öppningspris för en affär x innehavskostnad i procent för köp) x CMC Växelkurs 

365 

(Antal CFDer x öppningspris för en affär x innehavskostnad i procent för sälj) x CMC Växelkurs 

365 



Innehavskostnaderna debiteras när du har köppositioner och krediteras när du har säljpositioner, om inte 
den underliggande interbankräntan är lika med eller mindre än 2,5% eller 3,5% på ett CMC Start Konto. 
Oaktat kommer avgiften att debiteras ditt Konto för säljpositionerna. 

 
Innehavsräntan för en säljposition på en CFD-Affär Med Säkerhetskrav kan också innefatta en 
tilläggsjustering om minst 0,5%, i de fall lånekostnaderna för aktier på den underliggande marknaden är 
signifikant höga. Dessa lånekostnader kan vara betydande samt utgöra föremål för stora förändringar vid 
ökat säljintresse för aktier. Du bör vara medveten om denna tillkommande risk/kostnad vid försäljning av 
CFD-Affärer Med Säkerhetskrav i enskilda aktier. 

 
6.3 Index. 

Innehavskostnader för cash index-CFDer Med Säkerhetskrav baseras på underliggande interbankräntan 
plus (+) 2,5% för köppositioner och minus (2,5%) på säljpositioner. 

 
Innehavskostnader för cash index-CFD på ett CMC Startkonto kommer att beräknas utifrån den 
underliggande interbankräntan för aktiens valuta plus (+) 3,5% för en köpposition och minus (-) 3,5% på en 
säljposition. 

 
Innehavskostnaderna debiteras när du har köppositioner och krediteras när du har säljpositioner, om inte 
den underliggande interbankräntan är lika med eller mindre än 2,5% eller 3,5% på ett CMC Start Konto. 
Oaktat kommer avgiften att debiteras ditt konto för säljpositionerna. 

 
6.4 Valutapar. 

Innehavskostnader för valuta-CFD:er baseras på räntan TomNext (tomorrow next day) som gäller på den 
underliggande marknaden för valutaparet och anges som ett årligt procenttal. 

 
På en köpposition 

 
På en säljposition 

 

Olika räntor anges för köp och säljpositioner och handlas aktivt mellan banker. TomNext-räntor på den 
underliggande marknaden baseras på räntespreaden mellan två valutor. Som huvudregel, om räntesatsen 
för den förstnämnda valutan är högre än den senare nämnda valutan i paret (med förbehåll för justeringen 
på 1 % som specificeras ovan) och du innehar en köpposition, kommer innehavskostnaden att krediteras 
på ditt konto. På motsatt sätt, om du innehar en säljposition i denna situation, kommer innehavskostnaden 
att debiteras från ditt Konto. 

 
6.5 Kryptovalutor 

Innehavskostnaderna för Kryptovalutor är baserade på de transaktionskostnader som CMC ådra sig samt 
andra risker som är förknippade med dessa produkter såsom att CMC Markets Kryptovalutor stjäls genom 
hackning. Vi stämmer regelbundet av marknaden för att se att våra avgifter ligger i linje med 
konkurrenternas. 
 

6.6 Råvaror och Räntepapper. 

Innehavskostnader för Positioner på råvaror och räntepapper baseras på underliggande futures marknader 
varifrån dessa även härleds. En cash produkt har ingen bestämd utgångsdatum eller likvidationsdatum. 
Priset för cash råvaror och räntepapper inkluderar inte Innehavskostnader som är inkluderade i 
motsvarande futures för dessa produkter. De härledda dagliga Innehavskostnaderna debiteras sedan som 
CMC Markets Innehavskostnad för cash produkter, och kan vara antingen positiva eller negativa. 

 
6.7 Forward Kontrakt. 

En CFD-Affär Med Säkerhetskrav på en underliggande forward är en Produkt med ett bestämt förfallodatum 
eller avräkningsdatum, då öppna Positioner kommer att likvideras till stängningspris. 

 
Forward-kontrakt med index, valuta, råvaror och räntepapper är inte föremål för innehavskostnader. 

 

  ANDRA KOSTNADER  

7.1 Inbetalning & utbetalningar från ditt Konto. 

Du kan genomföra inbetalningar till ditt Konto med kredit- eller betalkort eller genom en överföring från ditt 
bankkonto. Vi accepterar inte kontanter eller bankcheckar. Alla inbetalningar som du genomför ska komma 
från ett konto eller ett kort utställt i ditt namn. Eventuella betalningar från tredje part kommer att nekas samt 
återbetalas. Det utgår inte avgifter för banköverföring (inrikes). Internationella överföringar kan komma att 
medföra en kostnad, beroende på varifrån överföringen genomförs. 

TomNext ränta, angiven i procent (%) minus 1% 

TomNext ränta, angiven i procent (%) plus 1% 



7.2 Valutaväxling. 

All Realiserad Vinst eller Förlust konverteras automatiskt till Kontovalutan, med Växelkursen. 

Växelkursen är medelvärdet av våra valutaprodukter för valutaparet +/- 0,30%. 

Valutakonverteringar från Produktvalutan till Kontovalutan genomförs med CMC Markets Växelkurs, som 
kan komma att ändras vid var tid (se CMC Markets Affärsvillkor). 

 

7.3 Prisdata abonnemang. 

Om du är kategoriserad som Privat Investerare för prisdata ändamål i enlighet med CMC Markets 
Affärsvillkor kommer avgiften för prisadata att återbetalas om du har utfört två (2) eller fler CFD-Affärer 
Med Säkerhetskrav. 

Om du är kategoriserad som är Icke-Privat Investerare för prisdata ändamål i enlighet med CMC Markets 
Affärsvillkor kommer avgiften för prisdata att återbetalas om du har utfört fem (5) eller fler CFD-Affärer 
Med Säkerhetskrav. 

För att genomföra en CFD-Affär Med Säkerhetskrav alternativt för att kunna se Priser för aktie-CFDer 
krävs att du aktiverar prisdata abonnemang via Plattformen. 

Kostnaden för prisdata påförs för varje kalendermånad och varierar beroende på respektive 
aktiemarknad. 

Kostanden för prisdata växlas till din Kontovalutan med Växelkursen innan det debiteras ditt Konto. 

Du kan välja att avaktivera prisdata om du inte har några öppna Positioner eller Avvaktande Order på den 
marknaden som du har aktiverat prisdata för. Om du inte har öppna Positioner eller Avvaktande Order vid 
midnatt* första dagen i nästa kalendermånad kommer abonnemanget för prisdata att avaktiveras 
automatiskt. 

*Midnatt inträffar utifrån respektive lokaltid (aktiemarknad). 

För mer information om prisdata abonnemang, vänligen besök vår hemsida eller kontakta vår kundservice 
på kundservice@cmcmarkets.se eller 0850693203. 

 
7.4 Inaktivitetsavgift. 

En inaktivitetsavgift om 100 kr kommer att påföras för varje inaktivt Konto. Kontot betraktas som inaktivt 
om det inte finns några öppna Positioner eller om det inte har förekommit någon handelsaktivitet under en 
sammanhängande period om 2 år. 

Månadsavgiften om 100 kr för inaktivt Konto kommer att debiteras framtill att antingen: 

a. Kontot stängs av på din eller CMC Markets begäran; 

b. handel företas på Kontot; eller 

c. Kontobalansen reduceras till noll(0). 

Inaktivitetsavgiften debiteras en månad i efterskott och i regel på första arbetsdagen i varje 
kalendermånad. När Kontobalansen har reducerats till noll (0) kommer CMC Markets inte att debitera fler 
inaktivitetsavgifter för ditt inaktiva Konto. Därmed kan det inte uppstå ett negativt saldo till följd av 
inaktivitetsavgiften. 

 

7.5 Prisjusteringar och källskatt på aktieutdelningar 

Dessa utgör formellt sätt inte avgifter som påförs ditt Konto men kan komma att resultera i debiteringar på 
ditt Konto. 

I händelse av att en börsnoterad emittent (där du har en öppen aktie-CFD Position på) tillkännager en 
aktiesplit eller omvänd aktiesplit, eller gör ändringar i sin kapitalstruktur genom nyemission, fondemission 
eller kontantutdelning, kommer vi att göra en prisjustering för den relevanta aktie-CFDn i listan. 
Justeringen görs på ex-dagen eller på utdelningsdagen. 

Justeringar genomförs också för källskatt på aktieutdelningar vilket är den skatt som ett bolag beskattar 
en utdelning med innan utdelning sker till aktieägarna. Debiteringen eller krediteringen till följd av källskatt 
på aktieutdelningar är underlagt respektive lands (aktiemarknad) skattesats beroende på vart aktien är 
noterad. 


