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                Basfakta för investerare – CFD 

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. 

CFDer tillhandahålls av CMC Markets UK plc (”CMC”) ett företag registrerat i England och Wales med nummer 

2448409. CMC Markets UK plc är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Conduct Authority i Storbritannien, 

med registreringsnummer 173730. Den svenska filialen CMC Markets UK PLC Filial Stockholm med kontor på 

Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, står i vissa avseenden under tillsyn av Finansinspektionen. Kontakta oss på 08-

5069 3203 eller besök cmcmarkets.se för mer information. 

Detta dokument uppdaterades senast den 27 augusti 2018. 

 

CFDer är komplicerade finansiella instrument och kan vara svåra att förstå. 

Vad är CFD? 

Typ    

Contracts for difference (”CFDer”) är ett hävstångsderivat som du ingår med CMC på en bilateral basis. Det gör det 
möjligt för investerare att spekulera i stigande eller fallande priser för en underliggande marknad som valuta, 
råvaror eller index. 

Investeraren kan välja att köpa (eller ”gå lång”) CFDn för att dra fördel av stigande priser i underliggande tillgång, 
eller sälja (eller ”gå kort”) CFDn för att utnyttja fallande priser. Priset för CFDn härleds från priset på underliggande 
tillgång, vilket kan vara antingen cashpris (”kontant”) eller ett framtida pris (terminspris). Till exempel, om en 
investerare går lång på en CFD och priset för det underliggande tillgången stiger, så ökar värdet för CFD –vid 
kontraktsutgång kommer CMC betala ut skillnaden mellan stängningsvärdet och öppningsvärdet för avtalet. Å andra 
sidan, om en investerare går långt och priset  för det underliggande tillgången faller så kommer värdet för CFDn att 
falla – vid kontraktsutgång betalar CMC då ut skillnaden mellan stängningsvärdet för kontraktet och öppningsvärdet 
för kontraktet. CFD som hänvisar till det underliggande terminspriset fungerar på precis samma sätt, med undantag 
för att sådana kontrakt som har ett förbestämt utgångsdatum – ett datum då avtalet antingen avslutas automatiskt 
eller måste rullas fram till nästa period. Den inbyggda hävstången i alla CFDer har förmågan att förstora både vinster 
och förluster.  

Mål  

Syftet med CFD är att möjliggöra hävstångsexponering för investerare vid kursrörelse i den underliggande 
tillgången (oavsett om det är upp eller ned), utan att faktiskt behöva köpa eller sälja underliggande tillgång. 
Exponeringen har en hävstångseffekt eftersom CFD kräver att endast en liten del av det nominella kontraktsvärdet 
deponeras som säkerhetskrav och utgör en av de viktigaste fördelarna med CFD-handel. Till exempel, om en 
investerare köper en CFD värd 1kr per punkt (tex 1 punkt av UK100) med säkerhetskrav på 5% med ett 
underliggande tillgångspris på 6 000 så kommer den initiala investeringen bli 300kr (5% x 6000 x 1). 
Hävstångseffekten, i det här fallet 20:1 (1 / 5%), innebär ett nominellt kontraktsvärde på 6 000 kr (300 x 20). Detta 
innebär att för varje förändring på 1 punkt i priset av den underliggande tillgången så förändras kontraktsvärdet på 
CFD med 1kr. Till exempel, om investeraren gått lång och marknaden stiger i värde kommer detta medföra vinst på 
1kr för varje punkt som marknaden stiger. Men om investeraren har gått kort innebär denna förlust på 1kr för varje 
punkt marknaden stiger i värde. 

Cash-kontrakt handlas med ett kontinuerligt kontrakt utan förfall till skillnad från termins-kontrakt. Det finns ingen 
rekommenderad innehavsperiod för någon av dessa och varje enskild investerare ska fastställa den lämpligaste 
innehavsperioden baserat på sin individuella handelsstrategi och mål.  

Om ytterligare inbetalningar inte företas när en negativ prisrörelse uppstår kan detta leda till att CFD automatiskt 
stängs. Detta inträffar om förlusterna överstiger säkerhetskravet för produkten. För termins-kontrakt ges investerare 
möjlighet att rulla över befintligt avtal till nästa period – t.ex. från en förfallodag i januari till en förfallodag i februari. 
Det är investerarens beslut att rulla över avtalet men om detta inte görs kommer CFDn stängas automatiskt vid 
utgångsdatum. CMC förbehåller rätten att ensidigt stänga ett CFD-kontrakt i de fall ett kontraktsbrott har uppstått. 

Målgrupp 

CFDer är avsedda för investerare som har kunskap om, eller erfarenhet av hävstångsprodukter. Lämpliga 
investerare har förståelse för hur priserna på CFDer härleds samt säkerhetskrav och hävstång. De kommer att 
förstå risk/avkastningsprofilen för produkten i jämförelse med traditionell aktiehandel och söker kortsiktig, hög 
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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. 

Vilka risker finns det och vilken avkastning kan jag erhålla? 

Riskindikator 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avkastningsscenarion 

I scenarion nedan visas potentiella utfall för din investering, dessa utgör dock inga exakta indikatorer. Du kan jämföra 
dessa med scenarios för andra produkter. Scenarion som presenteras är en uppskattning av framtida resultat baserat 
på historisk data om hur värdet i den här investeringen utvecklas. Avkastningen varierar beroende på hur det går för 
marknaden och hur länge du håller CFDn. Stress scenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema 
marknadsförhållanden, och det tar inte med i beräkning någon situation då vi inte kan betala ut pengarna till dig.   

Följande antaganden tillämpas för att skapa scenarion i Tabell 1: 

CFD (intradag) i kr 

Öppningspris:                                                        P 7 000 
Transaktionsstorlek (enheter):                         TS 5 
Säkerhetskrav i %:                                               M 5% 
Säkerhetskrav:                                                     MK = P x TS x M 1750 
Nominellt värde för transaktionen:                TN =  MK/M 35 000 

Tabell 1 

LÅNG 
Resultatscenario Stängnings

pris 

Prisändr
ing 

Vinst/förlust (kr) KORT 
Resultatscenario  

Stängningspris Prisänd
ring 

Vinst/förlust 
(kr) 

Fördelaktig 7175 2.5% 875 Fördelaktig 6811 -2.7% 945 

Måttlig 7142 2.03% 710 Måttlig 6853 -2.1% 735 

Negativ* 6811 -2.7% 945 Negativ* 7175 2.5% 875 

Stress* 6419 -8.3% -2,905 Stress* 7609 8.7% 3,045 

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 är en indikation 
gällande produktens framtida resultat.  
 

   CFD-kontrakt (CFDer) är komplexa finansiella instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av 
hävstången. Mellan 74 och 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 CFDer 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 med 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 
den 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 
brittiska investerarskyddet (se ”Vad händer om vi inte kan betala”). Indikatorn nedan tar inte med det här skyddet 
i beräkningen. 
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Avkastningsscenarion ovan inkluderar inte alla kostnader, enligt nedan, för själva produkten. Om den här produkten 
har sålts till dig av någon annan, eller en tredje part har gett dig råd om den här produkten så inkluderar de här 
siffrorna inte några kostnader som du betalar till dem.  Dessa siffror tar inte med din personliga skattesituation i 
beräkningen, vilket också kan påverka hur mycket du får tillbaka.*Förlust kan inte överstiga kontobalansen.   

Vad händer om CMC Markets UK plc inte kan uppfylla sina ekonomiska åtaganden?  

Om CMC inte kan uppfylla sina ekonomiska åtaganden kan du förlora hela investeringen. CMC segregerar dock alla 
klientmedel för privatkunder från sina egna medel i enlighet med FCA:s Client Asset Rules i Storbritannien. CMC 
deltar också i Storbritanniens Financial Services Compensation Scheme (FSCS) som täcker investeringar på upp till 
50 000 £ per person, per företag. Se www.fscs.org.uk. 

Vilka kostnader innebär det? 

Beroende på produkten som handlas kan en eller flera av följande kostnader att påföras: 

Den här tabellen visar olika typer av kostnadskategorier och dess innebörd 

Spot och 
terminer 

Engångsko
stnader för 
inträde och 
avslutande 
 

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

Valutakon-
vertering 

Alla kontakta 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 till 
kontot. 

Endast 
spot 

Löpande 
kostnader 

Dagliga 
Innehavs-
kostnader 

En avgift (positiv eller negativ) appliceras på/till kontot för varje 
natt som positionen hålls.  Detta innebär att ju längre du håller 
positionen, desto mer kostar det. 

Endast 
terminer 

Övriga 
kostnader 

Kostnader 
för roll-over 

Vi tar ut en avgift för att rulla över ett terminsavtal till nästa 
månad eller kvart, som är lika med hälften av tillämpligt spread, 
för att öppna och stänga en transaktion. 

Aktier 
Andra 
kostnader 

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

 

Hur länge ska jag hålla CFDn och kan jag betala ut pengarna tidigare? 

CFDer 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 när som helst under ordinarie handelstider. 

Vart kan jag lämna klagomål? 

Om du vill lämna in ett klagomål ska du kontakta vår kundservice på 08-5069 3203, eller skicka e-post till 
kundservice@cmcmarkets.se alternativt skriva till CMC Markets UK plc Filial Stockholm, Hamngatan 11, 111 47 
Stockholm. Om du anser att ditt klagomål inte har lösts på rätt sätt kan du vidarebefordra klagomålet till Allmänna 
Reklamationsnämnden eller till Financial Ombudsman Service (FOS). Se www.financial-ombudsman.org.uk för 
ytterligare information. Om klagomålet istället gäller en rådgivare eller en förvaltare som agerar på dina vägnar ska 
du 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 
aktie. Ytterligare information om kostnader hittar du på vår webbplats. 

 

http://www.fscs.org.uk/
http://www.financial-ombudsman.org.uk/

