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              Basfakta för investerare – CFD:er   

Syfte  

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om investeringsprodukten. Faktabladet är inte 
reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i produkten innebär 
och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. 

CFD:er tillhandahålls av CMC Markets Germany GmbH (”CMC”). CMC är registrerat i handelsregistret vid Frankfurts 

tingsrätt med nummer HRB 114199 och är auktoriserat och reglerat av den tyska federala finansinspektionen 

(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin")) med registreringsnummer 154814. CMC är en del av 

företagsgruppen CMC Markets. För mer information, ring vår kundservice på 08 5069 3203 eller besök vår webbplats 

cmcmarkets.se. 

         Detta dokument uppdaterades senast den 12 december 2022. 

                     Du håller på att köpa en komplex produkt som kan vara svår att förstå. 

Vad är detta för produkt? 
 
Typ     
 
Contracts for difference ("CFD:er") är ett derivatkontrakt med hävstång som du ingår med CMC på en bilateral basis. Det 
gör det möjligt för investerare att spekulera i stigande eller fallande priser på den underliggande marknaden, t.ex. en 
aktie, en valuta, en råvara eller ett index. 
Investeraren kan välja att köpa (eller ”gå lång”) CFD:er för att dra fördel av stigande priser, eller sälja (eller ”gå kort”) 
CFD:er för att utnyttja fallande priser. Priset på CFD:n härrör från priset på det underliggande marknadspriset, vilket kan 
vara antingen det aktuella kontantpriset eller ett framtida pris.  
 
Till exempel, om en investerare går lång och priset för det underliggande CFD:n stiger, så ökar värdet för CFD:n –vid 
kontraktsutgång kommer CMC betala ut skillnaden mellan stängningsvärdet och öppningsvärdet för kontraktet. Å andra 
sidan, om en investerare går långt och priset för det underliggande CFD:n faller så kommer värdet för CFD:n att falla – 
vid kontraktsutgång betalar CMC då ut skillnaden mellan stängningsvärdet och öppningsvärdet för kontraktet. 
 
En CFD som hänvisar till det underliggande future price fungerar på exakt samma sätt, förutom att sådana kontrakt har 
ett fördefinierat utgångsdatum - ett datum då kontraktet antingen avslutas automatiskt eller måste rullas över till nästa 
period. Den inbyggda hävstången i alla CFD:er har förmågan att förstora både vinster och förluster. 
 

Mål 
 
Syftet med CFD:er är att möjliggöra hävstångsexponering för investerare vid kursrörelser på den underliggande 
marknaden (oavsett om det är upp eller ned), utan att faktiskt behöva köpa eller sälja på den underliggande marknaden. 
Exponeringen har en hävstångseffekt eftersom CFD:er endast kräver att en liten del av det nominella kontraktsvärdet 
deponeras som säkerhetskrav. Detta är en av de viktigaste fördelarna med CFD-handel.  
 
Observera att denna produkt inte har någon minsta innehavstid och att det är upp till varje enskild investerare att 
bestämma den lämpligaste innehavstiden utifrån sin egen individuella handelsstrategi och sina egna mål. 
 
CFD-kontrakt utan datum har inget utgångsdatum och är därför öppna, men en Innehavskostnad över natten debiteras.  
Ett forward kontrakt (terminskontrakt) har ett fördefinierat utgångsdatum där CFD:n antingen avvecklas kontant (stängs) 
eller rullas in i nästa terminskontakt, dvs. exempelvis från ett utgångsdatum i januari till ett utgångsdatum i mars. Rullning 
sker efter investerarens eget gottfinnande. 
 
Om du inte sätter in ytterligare medel vid negativa prisrörelser kan det leda till att CFD:n stängs automatiskt. Detta kommer 
att ske när det inte finns tillräckligt med pengar på kontot för att täcka säkerhetskravet. CMC behåller också möjligheten 
att ensidigt säga upp CFD-avtal om CMC anser att kontraktsbrott har uppstått. 
 

Målgrupp 
 
CFD:er är avsedda för investerare som har kunskap om, eller erfarenhet av hävstångsprodukter. Lämpliga investerare har 
förståelse för hur priserna på CFD;er härleds samt för säkerhetskrav och hävstång. De kommer att förstå 
risk/avkastningsprofilen för produkten i jämförelse med traditionell aktiehandel och söker kortsiktig, hög riskexponering på 
en underliggande tillgång.  
 
Investerare bör också ha tillräckliga ekonomiska tillgångar, äga andra typer av investeringar och ha möjlighet till att bära 
förluster utöver den initiala investeringen. 
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Vilka risker finns det och vilken avkastning kan jag erhålla?  
Risikoindikator 

 
CFD-kontrakt (CFD:er) är komplexa finansiella instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av 
hävstången. Mellan 74-89% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel. Säkerställ att du förstår hur 
CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Det finns inget kapitalskydd 
mot marknadsrisk, kreditrisk eller likviditetsrisk.  

 

Var medveten om valutariskerna 
Du kan köpa eller sälja CFD:er på valuta i en annan valuta än basvalutan för kontot. Den slutliga avkastning du kan få beror 
på växelkursen mellan de två valutorna. Risken inkluderas inte i indikatorn som visas ovan. 
Marknadsförhållandena kan innebära att din CFD-position stängs till mindre fördelaktiga priser, vilket kan ha en betydande 
inverkan på hur mycket du får tillbaka. Vi kan stänga ett öppet CFD-kontrakt om du inte upprätthåller det minsta 
säkerhetskrav som krävs, om du står i skuld till företaget eller om du inte följer marknadens riktlinjer. Den här processen 
kan vara automatisk. Produkten inkluderar inget skydd från framtida marknadsresultat och du kan därför förlora en del av 
eller hela din investering. Om vi inte kan betala det vi är skyldiga till dig kan du förlora hela investeringen. Du kan söka 
kompensation från något av ersättningssystemen (se ”Vad händer om vi inte kan betala”). Indikatorn nedan tar inte med 
det här skyddet i beräkningen.  
 

Resultatscenarier 
Vad du kommer att få ut av denna produkt beror på den framtida marknadsutvecklingen. Marknadsutvecklingen i framtiden 
är osäker och kan inte förutsägas exakt. De scenarier som visas är illustrationer som bygger på resultat från det förflutna 
och på vissa antaganden. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden. Siffrorna som visas inkluderar inte 
de kostnader som beskrivs nedan eller de kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte 
hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du får tillbaka. 
 
Den här tabellen visar hur mycket pengar du kan få tillbaka eller betala under en (1) dag med en innehavsperiod, i olika 
scenarier, med följande antaganden: 
 

- Nominellt belopp: 10,000 SEK 
- Öppningspris: 100 SEK 
- Transaktionsstorlek (enheter): 100 
- Säkerhetskrav: 10 % - (1,000 SEK) 

 

LÅNG 

Resultatscenario 

Stängningspris   Prisändring Vinst/Förlust KORT  
Resultatscenario 

Stängningspris Prisändring Vinst/fö
rlust 

Minimum Det finns ingen minsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering. 

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

Måttlig 100  -0,02% -2  Måttlig 100  -0,02% 2  

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

Stress*  69  -31,30% -3.130  Stress*  146  46,49% -4.649  

 
Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden, och det tar inte hänsyn till en situation  
där vi inte kan betala dig. 
(*)Förlust kan inte överstiga kontobalansen. 
Avkastningen beräknas i procent av det nominella beloppet. 

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.  
 
 

Den sammanfattande riskindikatorn är en vägledning på 
risknivån för den här produkten i jämförelse med andra 
produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten 
genererar förluster, betingat av marknadsrörelser eller på 
grund av att vi inte kan uppfylla våra åtaganden gentemot 
dig.  
 
Vi har klassificerat produkten med 7 av 7, vilket är den 
högsta riskklassen. Detta innebär att de potentiella 
förlusterna från produktens framtida prestanda är mycket 
höga. Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är 
komplexa instrument som innebär stor risk för snabba 
förluster på grund av hävstången. 

http://www.verdipapirforetakenessikringsfond.no/
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Vilka är kostnaderna?  
 
Tabellen visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur 
mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. Den person som säljer produkten till dig kan ta ut andra 
kostnader. Om så är fallet kommer denna person att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din 
investering. 

Engångskostnader vid inträde eller utträde 

 

 

Engångskostnader för 
inträde och avslut 

Spread: Skillnaden mellan inköpspriset och säljpriset kallas spread. Den här kostnaden 
tillkommer varje gång du öppnar och stänger en transaktion. 

Courtage: Vi tar ut en courtageavgift varje gång du öppnar eller stänger en aktie-CFD. 

Valutakonvertering: Alla kontanta medel, vinster och förluster som realiserats, justeringar, 
samt avgifter som denomineras i en annan valuta än basvalutan för kontot, kommer att 
konverteras till kontots basvaluta och en växlingsavgift kommer att debiteras på kontot. 

Löpande kostnader 

Förvaltningsavgifter och 
andra administrativa 
kostnader eller 
driftskostnader 

Dagliga Innehavskostnader: En avgift debiteras på kontot för varje natt som positionen 
hålls öppen. Detta innebär antingen betalning eller utbetalning beroende på om valutaparet 
som du handlar med, och procentsatsen kommer att appliceras på positionens nominella 
värde 

Andra kostnader 

 
 
 
 
 
Olika kostnader gäller 
beroende på typ/belopp. 

Företagshändelse: Om en Företagshändelse inträffar för den underliggande tillgången för 
en produkt som du har en Position i, kan detta resultera i en debitering eller kreditering av 
ditt Konto ("Prisjustering") och/eller en ändring av dina befintliga Affärer eller Avvaktande 
Ordrar för att återspegla effekten av denna Företagshändelse. 

Prisdata: Australiska aktier är för närvarande avgiftsbelagda, men alla andra regioner är för 
närvarande gratis (kan komma att ändras), eller så kan det finnas en avgift för varje 
prenumerationsplan som aktiveras, eller om en avgift är tillämplig för att aktivera en 
prenumerationsplan måste du acceptera detta innan en avgift tas ut. 

Inbetalning & utbetalningar från ditt Konto: Transaktions eller hanteringsavgifter kan 
dras från de bruttobelopp för betalningar eller uttag som skickas till eller från CMC Markets 
av en förmedlande bank eller tredjepartsleverantör som behandlar betalningar eller uttag för 
din räkning. 

Rullering: Vi debiterar dig för att rulla över "rollover" av ett terminskontrakt (forwardkontrakt) 
till nästa månad eller kvartal till halva den nuvarande spreaden för att öppna och stänga en 
handel. 

Garanerad Stop Loss Order (GSLO): När du placerar en GSLO på en CFD-Affär Med 
Säkerhetskrav eller en Position påförs en kostnad i form av 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. 

Detta är det högsta du kommer att debiteras. 
 

Hur länge ska jag hålla CFD:n och kan jag ta ut pengar tidigare? 
 
CFD:er är avsedda för aktiv och kortsiktig handel, i vissa fall över en dag, och är i allmänhet inte lämpade för långsiktiga 
investeringar. Det finns ingen rekommenderad innehavsperiod och därmed inga stängningsavgifter. Du kan öppna och 
stänga en CFD-handel när som helst under handelstiderna. 

Var kan jag lämna in klagomål? 
 
Om du vill lämna ett klagomål ska du kontakta vår kundservice på 08 5069 3203, via e-post till kundservice@cmcmarkets.se 
eller skriftligen till CMC Markets Germany GmbH, Neue Mainzer Str. 46-50, 60311 Frankfurt am Main, Germany, alternativt 
till CMC Markets Germany GmbH Filial Oslo, Fridtjof Nansens plass 6, 0160 Oslo, Norway. Om du inte känner att ditt 
klagomål har lösts på tillfredsställande sätt kan du hänvisa ditt klagomål till den tyska finansinspektionen, Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Se www.bafin.de för ytterligare information. Om ditt klagomål handlar om en 
rådgivande eller diskretionär förvaltare som agerar på ditt konto, kontakta företaget som tillhandahåller tjänsten. 

Annan relevant information 
 
Om det uppstår en tidsfördröjning mellan tiden då du placerar din order och tiden då den utförs kan det hända att ordern 
inte utförs till det pris du förväntat dig. Kontrollera att din internetuppkoppling är ändamålsenlig innan du genomför ordern. 
Avsnittet för Juridiska dokument på vår webbplats innehåller viktig information om kontot. Du bör avvara tillräckligt med 
tid för att läsa igenom alla villkor som gäller för ditt konto.  
Produktöversikten på vår plattform innehåller ytterligare information gällande handel med CFD på underliggande tillgång. 
Ytterligare information om kostnader hittar du på vår webbplats. 

 

mailto:kundservice@cmcmarkets.se
http://www.bafin.de/

