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CMC Markets UK Plc – Retningslinjer for utføring av kundeordrer  

(Mars 2016) 

CMC Markets UK Plc (heretter kalt “vi”, “oss” eller “vår”) forplikter oss til å behandle deg rettferdig 
og opptre i samsvar med dine beste interesser når vi utfører våre Ordrer. I dette dokumentet 
oppsummerer vi prosessen som Plattformen utfører dine Ordrer etter. Når du handler gjennom 
Plattformen, samtykker du i at Ordrene dine blir utført på den måten som er beskrevet nedenfor.  

Ord og uttrykk som står med stor forbokstav i dette dokumentet, har den betydningen som er definert 
i Vedlegg 4 i våre CFD Forretningsvilkår. 

1 Hovedpunkter. 

I dette avsnittet finner du de sentrale punktene i disse retningslinjene for utføring av 
kundeordrer. 

1.1 Din Ordre blir utført utelukkende som en bilateral transaksjon med oss via Plattformen, og 
ikke gjennom en transaksjon på en børs, et multilateralt handelssystem eller annet eksternt 
utføringssted. 

1.2 Vår Plattform er helautomatisert for kurser og ordreutføring. Når du plasserer en Ordre om 
å inngå eller avslutte en CFD-Handel på Margin og/eller Digital 100, og/eller inngå en 
Countdown, gir du Plattformen en instruks om å plassere en Ordre på din Konto på basis av 
kursene og/eller Oppgjørskursene som genereres av Plattformen.   

1.3 Kursene og Oppgjørskursene på Produkter genereres elektronisk av Plattformen. Derfor 
kan Kursene som du åpner og lukker CFD-Handler på Margin og/eller Digital 100s og 
Oppgjørskursene som avgjør hvorvidt du har vunnet eller tapt på en Countdown eller en 
Digital 100 med, være forskjellige fra gjeldende kurser på børs eller andre markedspriser, 
eller fra kursen hos en annen leverandør av finansielle produkter, for de aktuelle 
underliggende verdipapirene. Kursene som du åpner og lukker CFD-Handler på Margin med 
kan også variere fra Kursene som Digital 100s  åpnes og lukkes med, og de kan også variere 
fra Oppgjørskursene som genereres for Countdowns og/eller Digital 100s .  

1.4 Plassering av en Ordre er ingen garanti for at en CFD-Handel på Margin, Digital 100 eller 
Countdown vil bli inngått. Se punkt 4.1.2 og punkt 5.4 til 5.6 i Vedlegg 1 til Forretningsvilkår, 
punkt 3.5, 4.4, 4.5, 5.2, 7.1 og 8.1 i Vedlegg 2 og punkt 3.2, 3.4, 5.3 og 7.1 i Vedlegg 3 (alt 
ettersom) for nærmere informasjon. 

1.5 Vår Plattform viser flere forskjellige Kjøpskurser og Salgskurser via Kursdybde og Kursstige 
for Ordrer av forskjellig størrelse for CFD-Handler på Margin.   

1.6 I henhold til punkt 3.2.6 i Forretningsvilkårene, når du har utnevnt en introduserende 
megler, forvalter med fullmakt eller tilsvarende person som Autorisert Person til å handle 
på dine vegne og vedkommende også handler på vegne av øvrige av CMC Markets’ 
klienter, vil Plattformen, dersom den Autoriserte Personen bestemmer seg for å plassere 
én enkelt samleordre for CFD-Handler på Margin for flere klienter vedrørende et Produkt 
og deretter tildele en andel av ordren til deg som skal utgjøre Ordren din, ha utført Ordren 
din til den Kurs på Kursstigen som tilsvarer en ordre av samleordrens størrelse. Den 
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Autoriserte Personen kan beslutte å plassere slike ordrer av ulike årsaker, for eksempel for 
å sikre effektiv utførelse. Denne oppsamlingen og fordelingen kan virke til ugunst for deg. 

1.7 Kursene som en Digital 100 vil bli åpnet på, vil bli generert av og angitt på Plattformen. Der 
Kursen for en Digital 100 er nærmere 100, betyr det at det er større sannsynlighet for at en 
begivenhet vil inntreffe, og dersom den er nærmere 0 er det mindre sannsynlighet for at 
den vil inntreffe. Alle Digital 100s  som varer til utløpet av Digital 100 Utløp vil bli gjort opp 
til en kurs på 100 dersom begivenheten inntreffer, og til en kurs på 0 dersom den ikke 
inntreffer. 

1.8 Alle Countdowns vil bli gjort opp mot Oppgjørskursen for det relevante Produktet ved 
utløpet av den relevante Countdown. For å unngå tvil, Oppgjørskursen er kun relevant for 
å avgjøre om du har vunnet eller tapt en Countdown og ikke for å avgjøre størrelsen på tap 
eller gevinst. 

1.9 Kursen som en Ordre om CFD-Handel på Margin eller Digital 100 utføres med, kan være 
mindre fordelaktig for deg enn Kursen som vises på Plattformen på tidspunktet da du la 
inn Ordren (for eksempel, på grunn av markedsbevegelser som skjedde i tidsrommet fra 
da du la inn Ordren og tidspunktet da den ble utført av Plattformen). 

2 Hvordan Plattformen håndterer de forskjellige Ordretypene for CFD-Handler på 

Margin. 

Dette avsnittet bør leses i sammenheng med resten av dette dokumentet, og skisserer 
grunnlaget for Plattformens utføring av forskjellige Ordretyper for CFD-Handler på Margin. 

2.1  Markedsordre Plattformen vil utføre en Markedsordre for å selge til den første tilgjengelige 
Salgskurs (for den aktuelle størrelsen på Ordren), og en Markedsordre for å 
kjøpe til den første tilgjengelige Kjøpskurs (for den aktuelle 
Ordrestørrelsen), og vil gjøre dette så snart som mulig etter at Ordren er 
akseptert. Salgskursen eller Kjøpskursen som en Markedsordre vil bli utført til, 
vil alltid gjenspeile Ordrens størrelse og den tilhørende Kursen på Kursstigen 
på tidspunktet for utføringen. Kursen som Ordren blir utført til, kan være 
mindre fordelaktig for deg enn Kursen du ser på Plattformen når du plasserer 
Ordren (for eksempel, på grunn av markedsbevegelser som skjedde i 
tidsrommet mellom tidspunktet for plasseringen av Ordren og tidspunktet da 
den ble utført av Plattformen). Plattformen vil automatisk slette (og ikke 
utføre) en Markedsordre hvis den første tilgjengelige Salgs- eller Kjøpskursen 
(om relevant, og hensyntatt Ordrens størrelse) ligger utenfor en eventuell 
Boundary (om relevant) som du selv har satt. 

2.2 Limitordre En Limitordre for å kjøpe til en Målkurs vil bli utført til Målkursen eller lavere, 
når Kjøpskursen er lik eller lavere enn Målkursen.   

En Limitordre for å selge til en Målkurs vil bli utført til Målkursen eller høyere, 
når Salgskursen er lik eller høyere enn Målkursen.  

2.3 Roll-Over  

 

En Automatisk Roll-Over av en CFD-Handel på Margin med salg for en gitt 
Forward vil bli utført automatisk av Plattformen ved at det blir utført en 
Markedsordre for å kjøpe antall Enheter i CFD-Handelen på Margin til Nivå 1-
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 Kjøpskursen (uansett størrelsen på Ordren), og denne Ordren vil bli utført 
(hvis mulig) etter Siste Roll-Over-dato, men på eller før Utløpsdatoen. 
Plattformen vil deretter umiddelbart utføre en Markedsordre for å selge 
samme antall Enheter for en Forward basert på samme underliggende 
verdi(er), men med neste tilgjengelige Utløpsdato, til Nivå 1-Midtkurs. 

En Automatisk Roll-Over for en CFD-Handelen på Margin med kjøp for en gitt 
Forward vil bli utført automatisk av Plattformen ved at det blir utført en 
Markedsordre for å selge antall Enheter i CFD-Handelen på Margin til Nivå 1-
Salgskursen (uansett størrelsen på Ordren), og denne Ordren vil bli utført 
(hvis mulig) etter Siste Roll-Over-dato, men på eller før Utløpsdatoen. 
Plattformen vil deretter umiddelbart utføre en Markedsordre for å kjøpe det 
samme antall Enheter for en Forward basert på samme underliggende 
verdi(er), men med neste tilgjengelige Utløpsdato, til Nivå 1-Midtkurs. 

En Manuell Roll-Over for en CFD-Handel på Margin med Salg for en gitt 
Forward vil bli utført etter instruks fra deg av Plattformen ved at den utfører 
en Markedsordre for å kjøpe antall Enheter i CFD-Handelen på Margin til Nivå 
1-Kjøpskursen (uansett størrelsen på Ordren) så snart som mulig etter at den 
Manuelle Roll-Over er akseptert av Plattformen (forutsatt at dette er før Siste 
Roll-Over-dato). Plattformen vil deretter umiddelbart utføre en Markedsordre 
for å selge samme antall Enheter for en Forward basert på samme 
underliggende verdi(er), men med neste tilgjengelige Utløpsdato, til Nivå 1-
Midtkurs.  

En Manuell Roll-Over for en CFD-Handel på Margin med kjøp for en gitt 
Forward vil bli utført etter instruks fra deg av Plattformen ved at den utfører 
en Markedsordre for å selge antall Enheter i CFD-Handelen på Margin til Nivå 
1-Salgskursen (uansett størrelsen på Ordren) så snart som mulig etter at den 
Manuelle Roll-Over er akseptert av Plattformen (forutsatt at dette er før Siste 
Roll-Over-dato). Plattformen vil deretter umiddelbart utføre en Markedsordre 
for å kjøpe samme antall Enheter for en Forward basert på samme 
underliggende verdi(er), men med neste tilgjengelige Utløpsdato, til Nivå 1-
Midtkurs. 

En eventuell Ventende Ordre for en Forward som det blir avsluttet en CFD-
Handel på Margin for som en del av en Roll-Over, vil automatisk bli slettet av 
Plattformen, og en tilsvarende Ventende Ordre med en tilsvarende Målkurs 
vil bli plassert automatisk av Plattformen for en eventuell Forward (basert på 
samme underliggende verdi(er), men med neste tilgjengelige Utløpsdato) 
som en ny CFD-Handel på Margin inngås for som en del av Roll-Over. 

En Roll-Over for en CFD-Handel på Margin for en gitt Forward vil ikke bli utført 
av Plattformen dersom en Forward basert på samme underliggende verdi(er), 
men med en senere Utløpsdato, ikke er tilgjengelig for å handles av 
Plattformen på tidspunktet da Roll-Over ellers ville ha blitt utført. Under slike 
omstendigheter, når CFD-Handelen på Margin kommer frem til 
Utløpsdatoen, vil CFD-Handelen på Margin avsluttes og oppgjort på 
Kontantoppgjørsdatoen, og en eventuell Ventende Ordre for den aktuelle 
Forwarden vil bli slettet automatisk av Plattformen på 
Kontantoppgjørsdatoen. 
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2.4 Stop Entry-
ordre 

Standard triggere  

Med mindre du velger noe annet vil følgende bli utført: 

 En Stop Entry-ordre om å kjøpe til en Målkurs vil bli utført når kjøpskursen 
for Nivå 1-kursen er lik eller høyere enn Målkursen, og vil bli utført til den 
første tilgjengelige Kjøpskursen på Kursstigen som svarer til størrelsen på 
Ordren på tidspunktet da Plattformen utfører Ordren, og 

 En Stop Entry-ordre om å selge til en Målkurs vil bli utført når Salgskursen 
for Nivå 1-kursen er lik eller lavere enn Målkursen, og vil bli utført til den 
første tilgjengelige Salgskursen på Kursstigen som svarer til størrelsen på 
Ordren på tidspunktet da Plattformen utfører Ordren. 

Alternative Triggere 

Alternativt kan du velge å bruke Nivå 1-Midtkurs som trigger for Stop Entry-
ordren. I dette tilfellet vil følgende bli utført:  

 En Stop Entry-ordre om å kjøpe til en Målkurs vil bli utført når Nivå 1-
Midtkurs er lik eller høyere enn Målkursen, og vil bli utført til første 
tilgjengelige Kjøpskurs på Kursstigen som svarer til størrelsen på din 
Ordre på tidspunktet da Plattformen utfører ordren, og 

 En Stop Entry-ordre om å selge til en Målkurs vil bli utført når Nivå 1-
Midtkurs er lik eller lavere enn Målkursen, og vil bli utført til første 
tilgjengelige Salgskurs på Kursstigen som svarer til størrelsen på din 
Ordre på tidspunktet da Plattformen utfører ordren.  

Alternativt kan du velge å bruke den motstående Nivå 1-Kursen som trigger 
for Stop Entry-ordren. I så fall vil følgende bli utført:  

 En Stop Entry-ordre om å kjøpe til en Målkurs vil bli utført når Nivå 1-
Salgskursen er lik eller høyere enn Målkursen, og vil bli utført til første 
tilgjengelige Kjøpskurs på Kursstigen som svarer til størrelsen på din 
Ordre på tidspunktet da Plattformen utfører ordren, og 

 En Stop Entry-ordre om å selge til en Målkurs vil bli utført når Nivå 1-
Kjøpskursen er lik eller høyere enn Målkursen, og vil bli utført til første 
tilgjengelige Salgskurs på Kursstigen som svarer til størrelsen på din 
Ordre på tidspunktet da Plattformen utfører ordren.  

I hvert tilfelle, enten du bruker standard trigger eller en av de alternative 
triggerne:  

 Plattformen vil automatisk slette (og ikke utføre) en Stop Entry-ordre 
dersom den første tilgjengelige Salgskursen eller Kjøpskursen (alt 
ettersom) som svarer til størrelsen på Ordren din på tidspunktet da 
Plattformen ellers ville ha utført Ordren, er utenfor en Boundary (om 
relevant) som du har fastsatt.  

 Kursen som Ordren vil bli utført til, kan være mindre fordelaktig for deg 
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enn Målkursen.  

 Plattformen kan slå sammen: (i) eventuelle Stop Loss-ordre, Trailing Stop 
Loss-ordre eller Stop Entry-ordre om å selge det samme Produktet, eller 
(ii) eventuelle Stop Loss-ordre, Trailing Stop Loss-ordre eller Stop Entry-
ordre om å kjøpe det samme Produktet, som er utløst av den samme 
kursen og skal utføres samtidig av Plattformen. I så fall vil hver aktuell 
Stop Loss-ordre, Trailing Stop Loss-ordre eller Stop Entry-ordre bli utført 
til første tilgjengelige Kjøpskurs eller Salgskurs (alt ettersom) på 
Kursstigen som svarer til størrelsen på dine samlede Stop Loss-ordre, 
Trailing Stop Loss-ordre eller Stop Entry-ordre.  

2.5 Stop Loss-
ordre 

Standard triggere  

Med mindre du velger noe annet, vil følgende bli utført:  

 En Stop Loss-ordre om å kjøpe til en Målkurs vil bli utført når Kjøpskursen 
for Nivå 1-kursen er lik eller høyere enn Målkursen, og vil bli utført til den 
første tilgjengelige Kjøpskursen på Kursstigen som svarer til størrelsen på 
Ordren på tidspunktet da Plattformen utfører Stop Loss-ordre, og  

 En Stop Loss-ordre om å selge til en Målkurs vil bli utført når Salgskursen 
for Nivå 1-kursen er lik eller lavere enn Målkursen, og vil bli utført til første 
tilgjengelige Salgskurs på Kursstigen som svarer til størrelsen på Ordren 
på tidspunktet da Plattformen utfører Stop Loss-ordren.  

Alternative triggere  

Alternativt kan du velge å bruke Nivå 1-Midtkurs som trigger for Stop Loss-
ordren. I dette tilfelle vil følgende bli utført:  

 En Stop Loss-ordre om å kjøpe til en Målkurs vil bli utført når Nivå 1-
Midtkurs er lik eller høyere enn Målkursen, og vil bli utført til den første 
tilgjengelige Kjøpskursen på Kursstigen som svarer til størrelsen på 
Ordren på tidspunktet da Plattformen utfører Stop Loss-ordre, og  

 En Stop Loss-ordre om å selge til en Målkurs vil bli utført når Nivå 1-
Midtkurs er lik eller lavere enn Målkursen, og vil bli utført til første 
tilgjengelige Salgskurs på Kursstigen som svarer til størrelsen på Ordren 
på tidspunktet da Plattformen utfører Stop Loss-ordren.  

Alternativt kan du velge å bruke den motstående Nivå 1-kursen som trigger 
for Stop Loss-ordren. I dette tilfelle vil følgende bli utført:  

 En Stop Loss-ordre om å kjøpe til en Målkurs vil bli utført når Nivå 1-
Salgskursen er lik eller høyere enn Målkursen, og vil bli utført til den 
første tilgjengelige Kjøpskursen på Kursstigen som svarer til størrelsen på 
Ordren på tidspunktet da Plattformen utfører Stop Loss-ordren, og 

 En Stop Loss-ordre om å selge til en Målkurs vil bli utført når Nivå 1-
Kjøpskursen er lik eller lavere enn Målkursen, og vil bli utført til første 
tilgjengelige Salgskurs på Kursstigen som svarer til størrelsen på Ordren 
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på tidspunktet da Plattformen utfører Stop Loss-ordren.  

I hvert tilfelle, enten du bruker en standard trigger eller en av de alternative 
triggerne, vil følgende skje:  

 Kursen som Ordren vil bli utført til, kan være mindre fordelaktig for deg 
enn Målkursen. 

 Plattformen kan slå sammen: (i) eventuelle Stop Loss-ordre, Trailing Stop 
Loss-ordre eller Stop Entry-ordre om å selge det samme CMC Produktet, 
eller (ii) eventuelle Stop Loss-ordre, Trailing Stop Loss-ordre eller Stop 
Entry-ordre om å kjøpe det samme CMC Produktet, som er utløst av den 
samme Kursen og som skal utføres samtidig av Plattformen. I så fall vil 
hver Stop Loss-ordre, Trailing Stop Loss-ordre eller Stop Entry-ordre bli 
utført til den første tilgjengelige Kjøps- eller Salgskursen (alt ettersom) på 
Prisstigen som svarer til størrelsen på dine samlede Stop Loss-ordre, 
Trailing Stop Loss-ordre eller Stop Entry-ordre.  

2.6 Trailing Stop 
Loss - ordre 

Standard triggere  

Med mindre du velger noe annet, vil følgende bli utført:  

 En Trailing Stop Loss-ordre om å kjøpe til en Målkurs vil bli utført når 
Kjøpskursen for Nivå 1-kursen er lik eller høyere enn Målkursen, og vil bli 
utført til første tilgjengelige Kjøpskurs på Kursstigen som svarer til 
størrelsen på Ordren på tidspunktet da Plattformen utfører Trailing Stop 
Loss-ordren, og  

 En Trailing Stop Loss-ordre om å selge til en Målkurs vil bli utført når 
Salgskursen for Nivå 1-kursen er lik eller lavere enn Målkursen, og vil bli 
utført til første tilgjengelige Salgskurs på Kursstigen som svarer til 
størrelsen på Ordren på tidspunktet da Plattformen utfører Trailing Stop 
Loss-ordren.  

Alternative triggere  

Alternativt kan du velge å bruke Nivå 1-Midtkurs som trigger for Trailing Stop 
Loss-ordren. I så fall vil følgende bli utført:  

 En Trailing Stop Loss-ordre om å kjøpe til en Målkurs vil bli utført når Nivå 
1-Midtkurs er lik eller høyere enn Målkursen, og vil bli utført til første 
tilgjengelige Kjøpskurs på Kursstigen som svarer til størrelsen på Ordren 
på tidspunktet da Plattformen utfører Trailing Stop Loss-ordre, og 

 En Trailing Stop Loss-ordre om å selge til en Målkurs vil bli utført når Nivå 
1-Midtkurs er lik eller lavere enn Målkursen, og vil bli utført til første 
tilgjengelige Salgskurs på Kursstigen som svarer til størrelsen på Ordren 
på tidspunktet da Plattformen utfører Trailing Stop Loss-ordren.  

Alternativt kan du velge å bruke den motstående Nivå 1-Kursen som trigger 
for Trailing Stop Loss-ordren. I så fall vil følgende bli utført:  

 En Trailing Stop Loss-ordre om å kjøpe til en Målkurs vil bli utført når Nivå 
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1-Salgsursen er lik eller høyere enn Målkursen, og vil bli utført til første 
tilgjengelige Kjøpskurs på Kursstigen som svarer til størrelsen på Ordren 
på tidspunktet da Plattformen utfører Trailing Stop Loss-ordren, og 

 En Trailing Stop Loss-ordre om å selge til en Målkurs vil bli utført når Nivå 
1-Kjøpskursen er lik eller lavere enn Målkursen, og vil bli utført til første 
tilgjengelige Salgskurs på Kursstigen som svarer til størrelsen på Ordren 
på tidspunktet da Plattformen utfører Trailing Stop Loss-ordren.  

I hvert tilfelle, enten du bruker en standard trigger eller en av de alternative 
triggerne:  

 Kursen som Ordren vil bli utført til, kan være mindre fordelaktig for deg 
enn Målkursen.  

 Plattformen kan slå sammen: (i) eventuelle Stop Loss-ordre, Trailing Stop 
Loss-ordre eller Stop Entry-ordre om å selge det samme Produktet, eller 
(ii) eventuelle Stop Loss-, Trailing Stop Loss-ordre eller Stop Entry-ordre 
om å kjøpe det samme Produktet, som er utløst av den samme Kursen og 
som skal utføres samtidig av Plattformen. I så fall vil hver Stop Loss-ordre, 
Trailing Stop Loss-ordre eller Stop Entry-ordre bli utført til den første 
tilgjengelige Kjøps- eller Salgskursen (alt ettersom) på Prisstigen som 
svarer til størrelsen på dine samlede Stop Loss-ordre, Trailing Stop Loss-
ordre eller Stop Entry-ordre. 

 Målkursen i en Trailing Stop Loss-ordre blir justert i retning av din CFD-
Handel på Margin av Plattformen og beregnes ut fra den mest 
fordelaktige Kursen for denne CFD-Handelen på Margin siden Ordren sist 
ble endret pluss/minus Stoppavstanden (alt ettersom), som fastsatt av 
deg.  

2.7 Garantert Stop 
Loss Ordre eller 
GSLO 

En Garantert Stop Loss Ordre om å kjøpe til en Målkurs vil bli utført når 
Kjøpskursen for Nivå 1-kursen på Kursstigen (uavhengig av størrelsen på 
Ordren din) er lik eller høyere enn Målkursen og vil bli utført til Målkursen. 

En Garantert Stop Loss Ordre om å selge til en Målkurs vil bli utført når 
Salgskursen for Nivå 1-kursen på Kursstigen (uavhengig av størrelsen på 
Ordren din) er lik eller lavere enn Målkursen og vil bli utført til Målkursen. 

I hvert tilfelle: 

 vil den Garanterte Stop Loss Ordren bare bli utført til Målkursen. 

 må Målkursen for en Garantert Stop Loss Ordre oppfylle GSLO 
Minimumsavstanden på det tidspunktet når den Garanterte Stop Loss 
Ordren plasseres (herunder ved å endre en annen type Ventende Ordre), 
med mindre det er en Ventende Ordre på en Forward og CFD-Handelen 
på Margin plasseres automatisk av Plattformen som del av en Roll-Over 
(i så fall gjelder punkt 2.3 i disse Retningslinjer for utføring av 
kundeordrer). 
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2.8 Take Profit-
ordre 

En Take Profit-ordre om å kjøpe til en Målkurs vil bli utført til Målkursen eller 
lavere, når Kjøpskursen er lik eller lavere enn Målkursen.  

En Take Profit-ordre om å selge til en Målkurs vil bli utført til Målkursen eller 
høyere, når Salgskursen er lik eller høyere enn Målkursen. 

Du kan finne mer informasjon om de forskjellige ordretypene på våre nettsider www.cmcmarkets.no.   

3 Hvordan vår Plattform behandler Ordrer for Digital 100s  

3.1 For å unngå misforståelser, bemerker vi at punkt 2 ikke gjelder for Digital 100s . For å inngå 
en Digital 100, må du plassere en Ordre på vår Plattform som identifiserer Produktet og 
spesifiserer type Digital 100 (som angir den begivenheten som bestemmer hvorvidt du 
vinner eller taper på en Digital 100 som varer til utløpet av Digital 100 Utløp), hvorvidt du 
ønsker å inngå et kjøp av en Digital 100 eller et salg av en Digital 100, Digital 100 Utløp, 
Strike-kursen og Størrelsen.  

3.2 Den Kursen som en bestemt Digital 100 vil bli utført på (som bestemmer størrelse på din 
gevinst eller tap) er uttrykt som en Salgskurs (representert av det laveste tallet) etterfulgt 
av en Kjøpskurs (representert av det høyeste tallet). Kjøpskursen og Salgskursen genereres 
av og angis på Plattformen, og er alltid mellom 0 og 100. Dersom en Kurs er nærmere hundre 
(100) betyr det at sannsynligheten for at en hendelse vil inntreffe er større, og dersom den 
er nærmere null (0) er det mindre sannsynlig at begivenheten vil inntreffe. 

3.3 En Ordre om å kjøpe en Digital 100 vil bli åpnet til Kjøpskursen og avsluttet til Salgskursen, 
dersom du avslutter den før utløpet av Digital 100 Utløp. En Ordre om å selge en Digital 100 
vil bli åpnet til Salgskursen og avsluttet til Kjøpskursen, dersom du avslutter den før utløpet 
av Digital 100 Utløp. Alle Digital 100s  som løper til Digital 100 Utløp vil bli gjort opp til en 
kurs på hundre (100) dersom begivenheten inntreffer, og til en kurs på null (0) dersom 
begivenheten ikke inntreffer.  

3.4 Oppgjørskursen er referansekursen som brukes til å avgjøre hvorvidt den relevante 
begivenheten har inntruffet. Den vil bli beskrevet og angitt på vår Plattform og den er kun 
relevant for å bestemme hvorvidt du har vunnet eller tapt på den Digital 100s , ikke for å 
bestemme beløpet du har vunnet eller tapt (det bestemmes av Kjøpskursen og Salgskursen 
som beskrevet ovenfor). 

3.5 Plattformen vil vise Strike-kursen(e) som er tilgjengelig(e) for et Produkt og Strike-kursen(e) 
du har valgt da du åpnet den relevante Digital 100.  

3.6 Den nærmere bestemte begivenheten som bestemmer hvorvidt du har vunnet eller tapt på 
den Digital 100s , vil variere etter hvilken type Digital 100 du har inngått. På nåværende 
tidspunkt, finnes fire ulike typer Digital 100s : 

3.6.1 Ladder – en Digital 100 som gir deg muligheten til å spekulere i hvorvidt 
Oppgjørskursen vil være på eller over et angitt nivå (Strike-kurs) ved utløpet av Digital 100 
Utløp. Dersom Oppgjørskursen er på eller over Strike-kursen ved utløpet av Digital 100 
Utløp, vil resultatet av begivenheten ovenfor være "ja". 

3.6.2 Up/Down – Denne Digital 100s  fungerer på samme måte som Ladder (som 
beskrevet over), men angis på en annen måte på Plattformen.  

http://www.cmcmarkets.no/
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3.6.3 OneTouch – En Digital 100 som gir deg muligheten til å spekulere i hvorvidt 
Oppgjørskursen vil nå et bestemt nivå (Strike-kurs) før eller innen utløpet av Digital 100 
Utløp. Dersom Oppgjørskursen når Strike-kursen innen utløpet av Digital 100 Utløp eller på 
tidspunktet for Digital 100 Utløp, vil resultatet av begivenheten være "ja". 

3.6.4 Range – En Digital 100 som gir deg muligheten til å spekulere i hvorvidt 
Oppgjørskursen vil falle innenfor en bestemt range (intervall) (på eller over det den nedre 
range strike og under den øvre range strike) ved utløpet av Digital 100 Utløp. Dersom 
Oppgjørskursen er på eller over nedre Strike-kurs, men under øvre Strike-kurs ved utløpet 
av Digital 100 Utløp, vil resultatet av begivenheten være "ja". 

Mer informasjon om de ulike typene av Digital 100s  finner du på Plattformen. 

3.7 Ordre som brukes til å inngå en Digital 100 av samme type, i samme Produkt og med samme 
Digital 100 Utløp, vil dersom og når de gjennomføres: 

3.7.1 åpne en ny Digital 100, selv om det allerede finnes en åpen Digital 100 med 
samme retning; eller 

3.7.2 dersom det er en eller flere åpne Digital 100s  i ulike retninger, redusere 
Posisjonen ved å avslutte Digital 100s , basert på først inn, først ut-prinsippet.  

4 Hvordan vår Plattform behandler Ordre om Countdowns. 

4.1 For å unngå misforståelser, bemerker vi at punkt 2 ikke gjelder for Countdowns. Fo å inngå 
en Countdown, må du plassere en Ordre på vår Plattform som identifiserer Produktet, 
spesifiserer Innsatsen, lengden på tiden som skal gå før Countdown utløper og hvorvidt du 
forventer at Oppgjørskursen skal være over eller under Countdown Åpningskurs ved utløpet 
av perioden.  

4.2 Det eneste vilkåret for å avgjøre hvorvidt du taper eller vinner på en Countdown er om, i 
henhold til eller i strid med din prognose, Oppgjørskursen for et Produkt ved utløpet av en 
Countdown er over eller under eller lik den relevante Countdown Åpningskursen. 
Countdown Åpningskursen og Oppgjørskursen er derimot ikke relevante for å avgjøre 
hvorvidt du har tapt eller vunnet. Ditt potensielle tap på en Countdown er begrenset til 
størrelsen på Innsatsen. Din potensielle gevinst på en Countdown vil bli spesifisert i 
Produktbiblioteket og vil forbli uendret gjennom hele levetiden til din Countdown.  

4.3 Plattformen vil angi tilgjengelige Countdown Åpningskurser for alle Produkter og den 
Countdown Åpningskurs som du velger ved åpningen av en Countdown. 

4.4 Oppgjørskursen er referansekursen som brukes til å bestemme hvorvidt den nærmere 
angitte begivenheten som gjelder for den relevante Countdown har inntruffet. Den vil bli 
beskrevet og angitt på vår Plattform. Alle Countdowns vil bli gjort opp til Oppgjørskursen 
for det relevante Produktet som gjelder ved utløpet av den relevante Countdown. 

4.5 Alle Countdowns som er åpnet i det samme Produktet på samme tid på en Konto, blir samlet 
og gjenstand for netting med det formål å beregne størrelsen på din Posisjon i det relevante 
Produktet. 

4.6 Ordre som brukes for å inngå en Countdown i det samme Produktet vil, dersom og når den 
gjennomføres, åpne en ny Countdown, selv om det allerede finnes en åpen Countdown i det 
samme Produktet med en annen retning.  
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5 Kurser og Oppgjørskurser som genereres av Plattformen. 

Dette avsnittet gir deg informasjon om Kurser, som blir gitt høyeste prioritet i forbindelse med 
driften av Plattformen. 

5.1 Kursene og Oppgjørskurser på Produktene genereres elektronisk av Plattformen. Disse 
Kursene og Oppgjørskursene vil ta hensyn til markedsdata fra flere kilder, og vil derfor 
kanskje ikke svare til kurser som du ser andre steder (herunder kurser notert på børser). 

5.2 Kursene og/eller Oppgjørskursene som du ser på din enhet når du plasserer en Ordre, er 
kanskje ikke identiske med Kursen som CFD-Handelen på Margin eller Digital 100 blir utført 
til og /eller Oppgjørskurser som brukes til å bestemme hvorvidt du har tapt på en Digital 100 
eller en Countdown. Vi forsøker å generere Kurser og Oppgjørskurser på kontinuerlig basis 
og få de oppdaterte gjeldende Kursene og Oppgjørskursene vist eller beskrevet på 
Plattformen så snart som mulig. Imidlertid kan tekniske forhold (f.eks. 
overføringshastigheten i datanettverket eller kvaliteten på din Internettforbindelse, samt 
hurtige markedsfluktuasjoner) føre til en forandring i gjeldende Kurs og/eller Oppgjørskurs 
(alt ettersom) mellom tidspunktet da en Ordre blir lagt inn av deg og tidspunktet da den 
aktuelle Ordren blir mottatt av oss eller blir utført eller gjort opp av Plattformen. Slike 
endringer i gjeldende Kurs og/eller Oppgjørskurs skyldes fluktuasjoner i finansmarkedene 
og ikke vilkårlige inngrep fra vår side. Hvis endringer inntreffer, blir Ordren vanligvis utført 
til eller med referanse til, det som er gjeldende Kurs og/eller Oppgjørskurs når Ordren blir 
utført av Plattformen. Slike bevegelser i Kursene og/eller Oppgjørskursene kan enten være 
til din fordel eller det motsatte. 

5.3 I tillegg vil det kunne forekomme at omstendighetene hindrer Plattformen i å generere 
Kurser eller Oppgjørskurser eller påvirker de Kursene eller Oppgjørskursene som genereres. 
Se særlig punkt 4.2.1 (“Adgang til Plattformen”) og 8.2 (“Forhold Utenfor Vår Kontroll”) så 
vel som punkt 12 (“Corporate Action, justeringer og konkurs”) i Forretningsvilkår for mer 
informasjon. 

5.4 Vennligst se Risikoadvarsel for ytterligere informasjon om faktorene som kan påvirke 
Kursene.  

6 Vekslingskurser generert av Plattformen. 

Dette avsnittet gir deg informasjon om Vekslingskursen, som gis svært høy prioritet. 

6.1 Når du inngår CFD-Handler på Margin eller plasserer CFD-Handler på Margin hos oss, vil alle 
beregninger bli utført i valutaen som det aktuelle Produktet er benevnt i, Produktvalutaen, 
før den blir konvertert til din Kontovaluta til Vekslingskursen og lagt til på din Konto. Alle 
Digital 100s  og Countdowns vil bli benevnt i Kontovalutaen.  

6.2 Som ved Kursene blir Vekslingskursen for Produktet for et hvilket som helst valutapar 
generert elektronisk av vår Plattform. Selv om disse valutakursene vil ta hensyn til 
markedsdata fra forskjellige kilder, bør du merke deg at de ikke hentes direkte fra noen 
bestemt kilde, og derfor kanskje ikke er identiske med Vekslingskurser som du ser andre 
steder (herunder offisielle vekslingskurser). 

6.3 Der det er relevant, vil vi gi deg vekslingskursen som brukes til å omregne beløp i en 
Produktvaluta til din Kontovaluta. 
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7 Størrelse og hastighet og sannsynlighet for utføring. 

Dette avsnittet gir deg informasjon om hvilken hastighet Plattformen utfører Ordrer for CFD-
Handel på Margin, Digital 100s  og Countdowns , sannsynligheten for at Ordren blir utført og 
størrelse på Ordrer for CFD-Handel på Margin. Alt dette gis høy prioritet. 

7.1 Plattformen utfører Ordrer på automatisk basis og er ikke avhengig av noen manuell 
inngripen eller handling. 

7.2 Bortsett fra i et begrenset antall unntak, vil Plattformen utføre Ordrer så fort som overhodet 
mulig etter mottak. Vår Plattform vil bare utføre Ordrer i Åpningstiden for Handel. 

7.3 Plattformen vil akseptere eller avvise Ordrer eller endring av Ventende ordrer i samsvar med 
deres respektive Egenskaper og våre Forretningsvilkår, også dersom det bryter med en 
eventuell Produktgrense, Posisjonsgrense, Ordregruppegrense, GSLO Limit og/eller GSLO 
Ordre Gruppegrense og/eller har eller ville ha fått en Revaluert Kontoverdi som var 
utilstrekkelig til å dekke din Totalmargin (alt ettersom), når din Revaluerte Kontoverdi er 
lavere enn gjeldende Likvideringsnivå(er) eller du har utilstrekkelig Kontanter til å betale en 
eventuell Kurtasje eller GSLO Premie (dersom der er relevant).  

7.4 Hvis Plattformen har akseptert en Ordre, kan det fremdeles være omstendigheter som kan 
hindre eller på annen måte påvirke utføringen av Ordren, for eksempel når dette ville bryte 
med enhver relevant Posisjonsgrense og/eller en Ordregruppegrense, hvis det finnes 
markedsrestriksjoner, hvis du ikke har eller ville ha fått en Revaluert kontoverdi som var 
utilstrekkelig til å dekke din Totalmargin (alt ettersom), din Innsats eller Digital 100 Beløp, 
eller hvis din Revaluerte Kontoverdi er lavere enn gjeldende Likvideringsnivå(er) eller under 
noen av omstendighetene nevnt i punkt 4.2.1 (“Adgang til Plattformen”), 8.2 (“Forhold 
Utenfor Vår Kontroll”) (“Corporate Action, justeringer og konkurs”) og 11 i Vedlegg 1 
(“Corporate Action, justeringer og konkurs”), punkt 8 i Vedlegg 2 og/eller punkt 7 i Vedlegg 
3 ("Feil ved Kursfastsettelse") (alt ettersom) i våre Forretningsvilkår. 

7.5 Via Kursdybden tar Plattformen automatisk hensyn til størrelsen på din Ordre om CFD-
Handel på Margin på tidspunktet for utføringen. 

8 Faktorer som ikke tas i betraktning til ved utføring av Ordrer. 

Dette avsnittet skisserer de faktorene som Plattformen ikke tar i betraktning ved utføring av 
Ordrer om CFD-Handler på Margin, Digital 100s  og Countdowns. 

8.1 Bortsett fra som beskrevet i avsnitt 2 for Ordre om CFD-Handel på Margin ovenfor, skiller 
ikke Plattformen mellom forskjellige Ordretyper.  

8.2 Vi er uten unntak utføringsstedet for alle Ordrer.  

9 Hvordan dine CFD-Handler på Margin avsluttes uten instrukser fra deg. 

9.1 Det finnes enkelte omstendigheter der hele eller deler av dine CFD-Handler på Margin 
og/eller CFD-Handler på Margin-Posisjoner vil bli avsluttet uten instrukser fra deg. Dette 
omfatter tilfeller der du ikke har sikret at din Revaluerte kontoverdi overstiger det gjeldende 
Likvideringsnivået og Kontolikvidering inntreffer, tilfeller der du ikke reduserer noen 
Posisjon til under den gjeldende Posisjonsgrensen innen den relevante tidsfristen angitt av 
oss, eller der vi utøver vår rett til å avslutte dine CFD-Handler på Margin eller CFD-Handler 
på Margin-Posisjoner. Se våre Forretningsvilkår for mer informasjon om dette. 
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9.2 Med mindre den avsluttes av deg eller oss på forhånd (enten gjennom en Roll-Over eller på 
annen måte), vil en CFD-Handel på Margin med en Forward bli avsluttet og oppgjort av 
Plattformen automatisk på Kontantoppgjørsdatoen (og eventuelle Ventende ordrer for den 
aktuelle Forwarden vil også bli kansellert på Kontantoppgjørsdatoen).  

9.3 Når hele eller deler av dine CFD-Handler på Margin og/eller CFD-Handler på Margin-
Posisjoner skal avsluttes uten instrukser fra deg, vil Plattformen bruke en Markedsordre og 
vil normalt behandle slike Ordrer på samme måte som den behandler andre Markedsordrer 
som er lagt inn av deg. Vi forbeholder oss retten til å slå sammen eventuelle CFD-Handler 
på Margin i samme Produkt som avsluttes på omtrent samme tidspunkt og utføre de 
aktuelle Markedsordrene for å avslutte disse CFD-Handlene på Margin til en kurs på 
Kursstigen som svarer til en Ordre på størrelse med de samlede CFD-Handlene på Margin. 
Når vi har varslet deg om at du kan instruere vår Plattform til å utføre en Alternativ 
Kontolikvidering vedrørende din(e) konto(er) og du har valgt å gjøre dette, vil vi avslutte 
eventuelle CFD-Handler på Margin og/eller CFD-Handler på Margin-Posisjoner på den 
måten som er beskrevet i avsnitt 12.11 til 12.16 i Vedlegg 1 i våre Forretningsvilkår. Dersom 
du har en Posisjon som overstiger gjeldende maksimale størrelse for CFD-Handel på Margin, 
vil vår Plattform alltid utføre en Alternativ Kontolikvidering og avslutte enhver CFD-Handel 
på Margin og/eller CFD-Handel på Margin-Posisjon basert på et "sist inn, først ut"-prinsipp 
(som beskrevet i punkt 12.11.1 i Vedlegg 1 til Forretningsvilkårene.  

10 Hvordan dine Digital 100s  avsluttes uten instruksjoner fra deg. 

10.1 Dersom den ikke er avsluttet av deg eller oss ved utløpet av Digital 100 Utløp, vil alle Digital 
100s  automatisk bli avsluttet og gjort opp av vår Plattform.  

10.2 Digital 100s   vil ikke bli avsluttet under Kontolikvidering. 

11 Hvordan dine Countdowns blir avsluttet. 

11.1 Etter at en Countdown har blitt inngått, kan den ikke bli avsluttet av deg. Alle Countdowns 
vill bli avsluttet og gjort automatisk av vår Plattform når Countdownen har utløpt.  

11.2 Countdown vil ikke bli avsluttet under Kontolikvidering.  

12 Spesifikke instrukser. 

12.1 Siden det ikke er noe eksternt marked for våre CFD-Handler på Margin, Digital 100s  og/eller 
Countdowns, kan dine Ordrer bare utføres på Plattformen. Enhver instruks om å utføre dine 
Ordrer på et annet utføringssted vil føre til at din Ordre blir avvist. 

12.2 Hvis du gir oss instrukser om hvordan din Ordre skal utføres, kan det å oppfylle disse 
instruksene hindre oss i å treffe de tiltak som vi beskriver i disse Retningslinjer for utføring 
av kundeordrer for å oppnå det best mulige resultatet av utføringen av din Ordre. I slike 
tilfeller vil vår utføring i samsvar med dine instrukser bli ansett å være den beste utføringen. 

13 Overvåkning og gjennomgang. 

13.1 Vi vil regelmessig overvåke og gjennomgå våre retningslinjer og prosedyrer og tilknyttede 
handlinger med sikte på å sikre at vi oppfyller våre forpliktelser etter reguleringene, og gjøre 
egnede endringer om nødvendig.   
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13.2 Du kan alltid finne siste versjon av informasjonen i dette dokumentet på vårt Nettsted. 

13.3 Vi vil varsle deg skriftlig om alle vesentlige endringer i dette dokumentet.  


