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Navigeringen av Next Generation Plattformen gjøres
ved å bruke to hovedmenyer – navigasjonsmenyen
og produktmenyen. Ved å bruke navigasjonsmenyen
får du tilgang til hovedfunksjonene til kontoen din og
plattformen, mens produktmenyen inneholder
informasjon og funksjoner knyttet til spesifikke
instrumenter. 

Navigasjonsmeny

1.  Navigasjonsverktøy

1. Produkter – Få tilgang til alle tilgjengelige instrumenter på plattformen. 

2. Favorittlister – Få rask tilgang til instrumentene du er interessert i.  

3. Konto – Administrer kontoen din, få tilgang til beholdning, ordrestatus, prisvarsel,
effektuerte ordre, historikk, rapporter og overføringer.

4. Nyheter og analyse – Få tilgang til insights, reuters nyheter, markedskalender og
chartforum. 

5. Pattern Scanner – Få tilgang til bruddmønstre, pågående patterns og pattern
performance.

6. Opplæring – Få tilgang til welcome tour, opplæringsvideoer og kommende
webinarer og seminarer.

7. Innstillinger – ordreinnstillinger, kontoinnstillinger, meldinger,
arbeidsflateinnstillinger, passordendring og sett opp to-faktorautorisering. 

8. Vinduer – Få en liste over alle åpne vinduer.

N
av

ig
as

jo
ns

ve
rk

tø
y 

Produktmeny

1 2 3 4 5 6 7

CMC Markets | Plattform guide   |   3

8

Next Generation plattformen kan tilpasses etter egne

behov. Du kan endre arbeidsflaten når som helst ved

å klikke «arbeidsflateinnstillinger» under «innstillinger»,

eller ved å klikke på ikonet  

Plattform/Arbeidsflater



1. Plasser en ordre direkte fra chartet. 

2. Bestem ordreinnstillinger for et spesifikt instrument. 

3. Få tilgang til instrumentets chart og verktøy for teknisk analyse. 

4. Åpner et lite vindu med kjøp-/salgskurs for å gi deg enkel tilgang til instrumentet.

5. Inneholder en oversikt over gjeldende kostnader og produktspesifikasjoner. 

6. Se nøkkelinformasjonsdokumentet for instrumentet. 

7. Åpner kundesentiment verktøyet.

8. Åpner reuters nyheter for valgt instrument (kun for livekonto).

9. Åpner morningstar analyse. Tilgjengelig på engelsk på alle aksjer i plattformen (kun for
livekonto). 

10. Lag nytt prisvarsel for instrumentet. 

11. Legg instrumentet i favorittlisten din. 

2. Produktmeny

Produktmeny
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3. Plattform/Arbeidsflater

Velg mellom mørkt og lyst tema, posisjonering av hovedmenyen og velg om dine

arbeidsflater skal lagres automatisk. 

Du kan velge mellom fast og flytende arbeidsflate. Begge har forhåndsinnstilte oppsett. Du

kan også velge mellom "hjem", "multi-chart", "tradingsignaler" og "egendefinert". 

Du kan også posisjonere hovedmenyen enten på topp eller på siden. Når du konfigurerer

arbeidsflaten kan du koble sammen de fleste modulene du har åpne (som favorittliste, chart

og ordrevindu) ved å bruke samme fargekode i modulkoblingen øverst til høyre på hver

modul. Dette gjør det enklere å navigere plattformen og utføre analyser.

Klikk «legg til ny arbeidsflate» øverst til venstre for å legge til en ny arbeidsflate. Å ha

forskjellige oppsett lar deg skille arbeidsflater for ulike tradingstrategier eller aktivaklasser.

Du kan også velge navn på oppsettene dine, for eksempel "råvarer" eller "aksjer".
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3.  Plattform/Arbeidsflater

I dette eksempelet er alle modulene linket ved å bruke den blå

fargekoden. Når flere moduler er koblet sammen og du endrer

instrument på en av modulene, vil alle modulene som er linket

oppdateres automatisk. Dette sparer deg for tid og lar deg bruke

plattformen mer effektivt. 

I dette eksempelet viser alle modulene gull. Når vi endrer til EUR/USD i

ett chart, vil alle modulene som er koblet sammen automatisk vise

EUR/USD. 
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4.  Produktsøk

1. Søkefunksjon for enkeltinstrumenter

2. Oversikt over aktivaklasser

3. Oversikt over aktuelle instrumenter

4. Filtrer forward og cash instrumenter, etter regioner og land. 

CMC Markets | Plattform guide   |   7



5.  Produktoversikt

Du kan se detaljer om et instrument ved å bruke "produktoversikt" funksjonen.

For å åpne denne klikker du på de tre linjene øverst til venstre på hver modul

(f.eks. chart, ordrevindu, kurspanel) og velger "produktoversikt".  

Når du har produktoversikten åpen har du muligheten til å se

relevant informasjon om produktet. 

Produktoversikt er tilgjengelig for alle instrumenter i

plattformen. 

De tre linjene finner du i hver modul øverst

til venstre. 

Velg “produktoversikt”
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Se historiske satser

5.  Produktoversikt

Relevant valuta, land og aktivatype vises øverst i produktoversikt-vinduet (se forrige

side).

Handel og posisjonsgrenser viser deg hvilke ordretyper som er tilgjengelig for

instrumentet, sammen med maksimal handelsstørrelse og maksimal grense for både

kjøp- og salgsposisjoner. I dette eksempelet er garantert stop-loss ordrer (GSLO)

ikke tilgjengelig for Apple, som vist med det røde krysset. 

Se alle gjeldende kostnader (spread, kurtasje og finansieringskostnader) for instrumentet, i tillegg til

åpningstider for handel og marginkravet for å åpne en posisjon. Finansieringskostnader vises separat

for kjøps- og salgsposisjoner som en årlig rente. Hvis du klikker på «se historiske satser» vil du se en

oversikt over finansieringskostnadene som var gjeldende tidligere. 
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6.  Ordrevindu

a. Instrumentnavn; bruk søkefeltet til å endre instrument.

b. Velg kjøp eller selg for å bytte mellom long og short posisjoner. 

c. Viser gjeldende spread for instrumentet. 

d. Ordredybde og likviditet.

e. Velg mellom ordretyper: markedsordre, limitordre og stop entry-ordre.

f. Velg antall enheter og ordreverdi.

g. Velg mellom forskjellige typer stop-loss ordrer, inkludert normal, trailing

og garantert (GSLO), ut ifra pris, punkter eller beløp. GSLO har et gebyr, men

dette refunderes om GSLOen ikke blir utløst.

h. Angi et kursmål for en take profit ordre.

i. Marginkravet for å åpne posisjonen. 

j. Den estimerte kostnaden forbundet med å åpne posisjonen. Dette tallet

inkluderer spread-kostnad, kurtasje, finansieringskostnad og eventuelle

kostnader knyttet til GSLO.

k. Plasser din ordre.
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7. Administrer kontoen din

Administrer eksisterende posisjoner og vendende ordre, og se

kontohistorikken din. 
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.1 Se og administrer åpne posisjoner

5.2 Vis og administrer aktive ordrer

5.3 Prisvarsel på diverse instrumenter

5.4 Effektuerte ordre lar deg se en liste over nylige handler

5.5 Se kontohistorikk

5.6 Se daglige, månedlige og årlige rapporter

Posisjoner

a. Vis/skjul alle handler

b. Minimer for å se den samlede posisjonen eller utvid

for å vise individuelle posisjoner

c. Short posisjon (selg)

d. Long posisjon (kjøp)

e. Antall enheter for den samlede posisjonen din

f. Antall enheter for den individuelle posisjonen din

g. Den totale eksponeringen av den samlede posisjonen din

h. Den gjennomsnittlige inngangsprisen for den totale

posisjonen din

i. Total gevinst eller tap på den totale posisjonen

j. Åpne en salgsordre

k. Åpne en kjøpsordre 

l. Endre ordren, inkludert tilknyttede stop-loss eller

take-profit ordrer

m. Steng posisjonen

n. Steng alle posisjoner i dette instrumentet

o. Aktiver/deaktiver “konto netting” funksjonen. Ved å

deaktivere «konto netting» kan du åpne long og short

posisjoner i et instrument, samtidig. 

5.1

5.6

a
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7. Administrer kontoen din

Ordrestatus5.2

a. Åpne en salgsordre

b. Åpne en kjøpsordre

c. Kanseller denne ventende ordren

d. Gjør endringer på denne ventende ordren, inkludert prisnivå og risikostyring 

5.3

a. Gevinst eller tap som resultat av hendelsen

b. Kontoverdi etter denne handelen

c. Se tilleggsinformasjon som

finansieringskostnad og prisdybde-detaljer

d. Filtrer etter en bestemt type hendelse

e. Innstillinger for historikk

f. Gå til rapportoversikten

g. Last ned historikkdataen som en CSV fil

c

a b c
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7. Administrer kontoen din

Effektuerte ordrer5.4

Denne modulen gir deg en rask og enkel

oversikt over åpne og stengte posisjoner.

Rapportoversikt5.5

Last ned dags-, måneds- eller årsrapporter.

Få de tilsendt på e-post til deg selv eller en

tredjepart. 
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8.  Trading fra charts

Plattformen inneholder en rekke avanserte ordrefunksjoner som gir deg bedre
kontroll, fleksibilitet og tilpasningsmuligheter. 

For enheter, angi antall, eller for beløp, sett inn beløpet du ønsker å

handle for.

Ved å bruke “marked” knappen kan du definere ordretypen din (marked,

limitordre, stop entry-ordre).

Så snart du velger “stop loss" og/eller "take profit", vises disse som en

grønn linje (TP) og en rød linje (SL) i diagrammet ditt. Du kan selv flytte

disse linjene med musen. Samtidig oppdateres stop loss og take profit-

beløpene i ordrevinduet, så du kan se din forhåndsbestemte risiko og

potensiell gevinst. 

Så snart du velger "plasser markedsordre kjøp" vil et kontrollvindu åpnes

og gi deg muligheten til å bekrefte handelen din en siste gang. 

Ved å velge ikonet på chartet formet som en blå trekant kan du dra stop-

loss og take-profit ordrene til det nivået du selv ønsker mens handelen

er åpen.

Ved å velge de to små pilene i nedre venstre hjørne av chart vinduet kan

du velge om du ønsker å vise eller skjule denne funksjonen. 

Åpne, steng og gjør endringer på ordrer dirkete fra charts, og se dagens

nivåer opp mot historiske prisbevegelser. Åpne produktmenyen oppe til

venstre på chartet (tre horisontale linjer) og velg "trade fra chart".

Ordrevinduet åpnes automatisk ved siden av chartvinduet. Du kan nå legge

inn følgende data: 

Estimert margin som er nødvendig for å utføre denne handelen.

Potensielle kostnader: handelens potensielle kostnader er delt inn i spread- og

finansieringskostnad. Dersom garantert stop loss ordre er valgt, vil GSLO premie

også være en del av de potensielle kostnadene.

Nøkkelinformasjonsdokument: en pdf med nøkkelinformasjon om

investeringsproduktet.

Ordrevinduet viser deg følgende tilleggsinformasjon:
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9. Favorittlister

Bygg din egen liste med instrumenter

du er interessert i for enkel tilgang. Du

kan opprette en ny favorittliste fra

navigasjons- eller produktmenyen.

1. Opprett ny favorittliste

2. Legg til instrumenter i favorittlisten

Produktmeny

Favorittlister
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 Åpne innstillinger for favorittlisten.

 Legg til nye instrumenter til listen.

 Skriv inn navnet på listen din.

 Velg en farge for favorittlistens overskrift. Alle

produktvinduer (charts, kundesentiment,

ordrevindu osv.) åpnet fra favorittlisten vil vises

med fargen du velger.

 Åpne en tickerstream for instrumentene i

favorittlisten din.

1.

2.

3.

4.

5.

9.  Favorittlister

Du kan legge nye instrumenter til favorittlisten ved

å dra-og-slippe instrumentet fra andre lister. Du

kan også bruke "+" symbolet eller bruke

produktmenyen til instrumentet du ønsker å legge

til i favorittlisten sin. 

6. Åpne reuters Nyheter for instrumentene i

favorittlisten din.

7. Slett et eller alle instrumenter fra favorittlisten din

8. Slett favorittlisten.

9. Rediger tabellen – velg hvilke kolonner du ønsker å

vise.

10. Velg mellom fire forskjellige visningsalternativer.

1 2

3

4

5

6

7

8

9

CMC Markets | Plattform guide   |   16

10



a. Åpne produktmenyen for å få tilgang til blant annet chartforum, kundesentiment og

Reuters nyheter. 

b. Velg den blå trekanten for å lukke eller endre åpne og ventende ordrer. 

c. Åpne en “floating Value Box" for å se open, høy, lav og åpnings og stengningskurser,

pluss flere detaljer om tekniske indikatorverdier.

d. Endre intervallet og tidsrammen for chartet. 

e. Velg mellom forskjellige charttyper, inkludert candle, renko og point og figure charts.

f. Legg til tekniske indikatorer og analyseverktøy for å identifisere potensielle

utviklinger i markedet. 

g. Endre innstillinger og tilpass dine tekniske indikatorer.

h. Legg til et utvalg av tegneverktøy i chartet for å indentifisere strategiske prisnivåer

og analyser instrumentet.

i. Legg til teknisk mønster gjenkjenning og candlestick varianter i chartet. 

j. Velg rutenettstil.

k. Marker tradingverktøy som favoritt ved å klikke på stjerneikonet. 

l. Lagre opptil fem charts for hvert instrument og få tilgang til dem når som helst.

m. Åpne chartinnstillinger for å angi standardoppsett for chartene dine og juster

andre innstillinger.

n. Legg til volumindikatorer i chartet ved å velge innstillinger -> vis/skjul -> volum.

volum er også tilgjengelig under ‘teknisk’ knappen som oscillator.

fh ik

10. Charts
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Multi-Chart View

10. Charts

Multi-chart view lar deg se opp til fire charts med forskjellige intervaller med et enkelt klikk. Denne funksjonen lar

deg se på langsiktige mot kortsiktige prisbevegelser samtidig når du analyserer markedene. Du får tilgang til

denne funksjonen ved å klikke på ikonet i den øverste menylinjen. 

Om du foretrekker forskjellige intervaller kan du lage et

chart med de intervallene du ønsker, for å så lagre de til

en av dine maler. For eksempel kan du analysere 1 dag,

4-timer, 1-time og 5-minutters chartene samtidig.

Tegneverktøyene og de tekniske indikatorene du legger

til på chartet vil også vises på alle andre chart. 

1. Velg “multi-chart view oppsett” ikonet og velg ditt

oppsett.

2. For å endre tidsramme på et chart, velg chartet og

bestem en annen tidsramme, deretter velg et annet

chart og klikk på neste foretrukne tidsramme. Du kan

gjøre dette med alle charts. 

1

2
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1

2 3

4

Etter at du har satt opp chartet etter dine preferanser kan du lagre det som en mal, slik du at raskt kan

hente det frem og overføre standardinnstillingene til andre charts. Dette vil spare deg tid når du

setter opp nye charts. 

1. Klikk på “forhåndsinnstillinger” og lagre innstillingene dine ved å klikke på diskett ikonet. 

2. Bruk “rediger forhåndsinnstillinger” for å endre navn på dine lagrede innstillinger.

3. Legg til forhåndsinnstillingene som en favoritt ved å velge stjerneikonet. 

4. For rask tilgang til forhåndsinnstillingene kan du velge «1» på toppen.

Det første chartet du åpner for et instrument vil automatisk

lagres som et nytt chart i posisjon 1. 

Du kan endre navnet på det lagrede chartet slik du selv

ønsker. 

Du kan lagre opptil 5 charts per instrument.

Den sist valgte chartet vil bli brukt som standard oppsett.

Lagrede charts

10.  Charts CMC Markets | Plattform guide   |   19



11. Varslinger og notifikasjoner

a. Vis eller skjul alle handler

b. Short posisjon

c. Long posisjon

d. Antall enheter for den samlede posisjonen din

e. Total posisjonsverdi

f. Gjennomsnittlige inngangsprisen for den samlede posisjonen din

g. Nåværende total gevinst eller tap på denne posisjonen

h. Åpne en salgsordre

i. Åpne en kjøpsordre

Posisjoner

j. Gjør endringer på en ordre

k. Steng posisjonen

l. Steng alle posisjoner i dette instrumentet

m. Deaktiver “konto netting” for å gå long og short på det samme

instrumentet samtidig.

n. Totalverdi for alle posisjoner

o. Total margin for alle posisjoner

p. Din samlede gevinst og tap (P&L) for alle posisjoner

c g j m

p
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a. Selg knapp

b. Kjøp knapp

c. Slett ordre

d. Gjør endringer på ordren

11. Varslinger og notifikasjoner

Ventende ordrer

Prisvarsling

a c d e f

a. Instrumentnavn

b. Prisvarsel

c. Velg triggerpris blant midt, kjøp og selg

d. Velg utløpsdato

e. Notater

f. Distanse mellom triggerpris og dagens pris

g. Salgspris

h. Kjøpspris

i. Nytt prisvarsel på det samme instrumentet

j. Kopier prisvarsel

k. Slett prisvarsel
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11. Varslinger og notifikasjoner

Prisvarsel

Prisvarsler kan vises som notifikasjoner i plattformen, men kan også mottas som e-post, pushvarsel eller SMS. 

Velg “lag nytt prisvarsel” fra nedtrekksmenyen til

instrumentet.

Du kan velge prisen du ønsker varsling på, legge til

et notat og spesifisere utløpsdatoen til prisvarselet.

Varslingsdetaljer lar deg registrere ditt telefonnummer, e-postadresse eller en annen enhet

varslene skal sendes til.

Under “mine varsler” kan du selv bestemme hvordan de forskjellige varslene skal sendes. 
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Muligheten for å skru på

notifikasjoner finner du ved å klikke

på «meldinger»



a. Innstillinger for historikk

b. Velg tidsperiode

c. Bestem hvilken informasjon som skal vises

d. Søk

e. Dato og tid

f. Type

g. Ordre referanse

h. Trade referanse

Historikk

11.  Varslinger og notifikasjoner

i. Instrumentnavn

j. Enheter

k. Kurs

l. Stop loss

m. Take profit 

n. Vekslingskurs

o. Handelens verdi

p. Verdi av hendelsen

q. Kontoens balanse
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a. Angi størrelse på ordren manuelt, eller velg fra nedtrekksmenyen. 

b. Velg kjøps- eller salgsprisen for å legge inn ordren. 

c. Ordreinstillingene du har valgt vil bli brukt på 1-click ordren din, inkludert innstillinger for stop-loss og take-profit ordrer.

c

1-click trading funksjonen gjør det mulig å åpne eller stenge en handel ved kun et enkelt

klikk. Du kan aktivere denne funksjonen ved å velge ikonet i hovedmenyen eller under

«ordreinnstillinger». Vennligst les gjennom informasjonen som vises på plattformen før du

aktiverer dette alternativet. Det er viktig at du går gjennom og setter deg inn i

ordreinnstillingene dine, siden 1-click trading valget vil gjelde for alle standardenheter, stop-

loss og limitordrer du har. 

Når den er aktivert er 1-click trading skrudd på for alle ordreknapper som standard. Første

gang du aktiverer dette alternativet vil du bli bedt om å lese gjennom vilkårene for 1-click

trading. Når du har valgt ønsket størrelse på din ordre kan du velge enten kjøp eller

salgspris for å sende ordren. Dette betyr at du ikke blir bedt om å bekrefte ordren, den vil

bli lagt inn umiddelbart. Hensikten med 1-click trading er å forenkle tradingprosessen. Dette

kan være spesielt nyttig i volatile markeder. 

12.  1-click trading

En grundig forklaring av funksjonen vises før den aktiveres. Du må lese

gjennom denne informasjonen og akseptere vilkårene for 1-click trading. 
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13.  Nyheter og tradingverktøy

Nyheter og analyse funksjonen vil hjelpe med å holde deg oppdatert på bevegelser og nyheter i markedene. Velg «nyheter og analyse» fra verktøylinjen for å se alle

tilgjengelige alternativer.

Reuters nyheter henter direkte overskrifter og artikler på tvers av alle aktivaklasser rett inn til plattformen etter hvert som de publiseres. Du kan filtrere nyhetene etter

instrumentene i en favorittliste.

Insights viser en strøm av markedsoppdateringer direkte fra våre markedsanalytikere. 

Markedskalenderen viser et stort utvalg viktige globale økonomiske hendelser, som kan filtreres etter dag, uke eller måned. Få tilgang til de nyeste dataene, samt

historiske trender og prognoser, og se hvilken innvirkning dataene vanligvis har på markedene. 
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14. Formation scanner

Pattern scanner er et verktøy som identifiserer

klassiske linjeformasjoner som vises på charts,

som for eksempel triangle, channel eller wedge. 

Patterns

Aktivaklasse

Intervall

For pågående patterns og bruddmønstre kan

vi velge:

Bruddmønstre – formasjoner som har nådd

et bestemt breakout nivå. Et teoretisk

kursmål er angitt for utfylte mønstre.

Pågående Patterns – formasjoner som enda

ikke har nådd et bestemt breakout nivå. Du

kan opprette et varsel for å bli varslet når et

mønster har brutt ut.

Pattern Performance – lar deg sjekke

effektiviteten til et gitt mønster for et

bestemt instrument i et spesifikt intervall.
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15.  Andre tradingverktøy

1. Instrumentnavn

2. Velg alle kunder,

toppkunder (med positiv

avkastning de siste 3

månedene), eller en

kombinert visning av de to

valgene

3. Antall posisjoner (blå

indikerer en overvekt av

long posisjoner, gul

indikerer en overvekt av

short posisjoner) 

4. Den indre ringen viser

gårsdagens situasjon

5. Verdien av posisjoner

(blå indikerer en preferanse

for long posisjoner, gul for

short posisjoner)

6. Verdier vist som

prosentvis endring fra

forrige dag

7. Forenklet visning av

kundesentimentet på de

mest populære

instrumentene

a. Søk etter instrumenter for

å filtrere nyhetsstrømmen 

c. Nyhetsoverskrifter – klikk

for å lese innholdet

b. Endre filtrering til en

lagret favorittliste 

a

2

3

4

5

6

7

b

c
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Next Generation plattformen lar deg tilpasse handelskontoen slik du selv ønsker.

a.      Gjør endringer på ordreinnstillingene, enten for individuelle instrumenter eller for aktivaklasser:

- Definer oppgjørsform for forwards. Velg mellom autorullering eller kontantoppgjør.

- 1-click trading

- Bestem om stop loss og take profit automatisk skal aktiveres ved 1-click markedsordrer. 

b.      Kontoinnstillinger:

- Med konto netting aktivert, vil alle utførte ordrer stenge alle åpne handler i samme produkt i motsatt retning.

Når deaktivert kan man ligge long og short i samme instrument.

- Metode for kontolikvidering er hvilken rekkefølge posisjoner stenges på dersom kontoens verdi faller under

50% av marginkravet.

16.  Ordre- og Kontoinnstillinger

b

a
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17.  Opplæring og hjelp

Ta en titt på welcome tour og finn opplæringsvideoer under «opplæring» i hovedmenyen. 

Profilikonet øverst til venstre åpner en meny som du kan bruke dersom du har spørsmål eller trenger hjelp. 

Ved å klikke på «overføring» får du muligheten til å gjør innskudd eller uttak fra handelskontoen din. 

a. Få en oversikt over hovedfunksjonene til plattformen

b. Welcome tour gir deg en digital gjennomgang av plattformens funksjoner

c. Se videoer med informasjon om hvordan man best kan utnytte plattformens funksjoner

d. Lær mer om ulike trading strategier

e. Meld deg på kommende webinarer og seminarer som arrangeres av CMC Markets

f. Administrer dine kontoer

g. Chat med kundeservice og få øyeblikkelig hjelp med din konto 

h. Bla gjennom og se de oftest stilte spørsmålene

i. Les mer om CMC Pro 

j. Gjør innskudd eller uttak fra din konto

a

b

c

d

e

j

i

f

g

h
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Plattform guide

Denne guiden trekker frem de viktigste funksjonene Next Generation handelsplattformen byr på. Lær mer ved å besøke vår

YouTube-kanal, melde deg på kommende webinarer eller kontakt kundeservice for en hyggelig samtale. 


