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Nøkkelinformasjonsdokument for investorer – Digital 100 (binær 
CFD) 

Formål 
Dette dokumentet gir deg viktig investorinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke 
markedsføringsmateriale. Dette dokumentet er påkrevd ved lov for å hjelpe deg å forstå naturen av risikoen 
forbundet med å investere i dette investeringsproduktet. Du er anbefalt å lese dette dokumentet så du kan fatte en 
informert beslutning hvorvidt du ønsker å investere. 

Digital 100 tilbys av CMC Markets UK plc ("CMC"), et selskap registrert i England og Wales med nummer 
2448409. CMC Markets UK plc er autorisert og under tilsyn av Financial Conduct Authority i Storbritannia, med 
registreringsnummer 173730. Den norske filialen CMC Markets UK plc Filial Oslo med kontor på Fridtjof Nansens 
plass 6, 0160 Oslo, er underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Kontakt oss på 22 01 97 09 eller besøk cmcmarkets.no for 
mer informasjon. 

Dette dokumentet ble sist oppdatert 12. desember 2017. 

 

Dette er kompliserte finansielle instrumenter og kan være vanskelig å forstå.  

Hva er Digital 100s? 

Type  

Med Digital 100s, som du inngår med CMC på bilateral basis, kan du spekulere på om en hendelse vil skje innen 
en viss tidsperiode. Det er to mulige utfall, og du "kjøper" hvis du tror at hendelsen vil skje og "selger" hvis du ikke 
tror det vil skje. Digital 100s er priset mellom null (0) og hundre (100), og prisen avhenger av sannsynligheten for at 
en hendelse oppstår. Hvis prisen er nærmere 100, er det høy sannsynlighet for at en hendelse vil oppstå, men hvis 
prisen er nærmere null så er det liten sannsynlighet for at hendelsen vil skje. Utløpstidspunktet er forhåndsdefinert 
på plattformen, og undernormale åpningstider er det mulighet for å inngå digitale 100 posisjoner unntatt der pre-
close perioden allerede har begynt. 

Digital 100s kan stenges før utløpet av den valgte tidsrammen og vil i så fall bli gjort opp mot kursen på digital 100 
produktet ved stengning. 

 

Digitale 100-typer 

Ladder- oppgjørskursen vil være på eller over den spesifikke strike-kursen på slutten av digital 100-utløpet. 

One Touch- oppgjørskursen vil nå en spesifikk strike-kurs før eller på slutten av digital 100-utløpet. 

Up/Down - oppgjørskursen må være på eller over forrige periodes stengning på slutten av digital 100-utløpet.  

Range- oppgjørskursen vil være innen et spesifikt område på slutten av digital 100-utløpet. 

 

Digital 100 eksempel 

Det underliggende markedet som en digital 100 er basert på, handles rundt 7099.00. En Digital 100 med en 
strikekurs på 7093,50 (betyr at den vil gjøres opp på 100 selv om underliggende verdi er kun 0,001 over 
strikekursen) med utløp neste dag er tilgjengelig på 64. Prisen 64 (64/100) er sannsynligheten for at den digitale 
100 vil utløpe med positivt resultat. Risikoen / avkastningsprofilen er klart definert med binære opsjoner som 
medfører betaling på 100 for hver kontrakt. Kjøper betaler 64 for å inngå posisjonen og mottar 36 (100-64) hvis det 
underliggende markedet stenger over strikekursen ved utløp. Basert på kjøpskursen vil en investor som kjøper 
binæren ha64% sannsynlighet for at denne Digital 100 vil utløpe over strikekursen og bli oppgjort på 100 og 
dermed er investors forventede avkastning mindre på grunn av sannsynligheten når posisjonen ble inngått. Hvis 
binærkursen, under valgte Digital 100 tidsramme, øker til 74 og investor bestemmer seg for å stenge Digital 100 på 
grunn av forventninger om prisutviklingen før utløp, vil den motta en utbetaling på 10 (74-64). 

Åpningskurs 

Ved hjelp av underliggende futureskurser og underliggende markedskurser beregner vår automatiske prismodul i 
plattformen den teoretiske prisen for hvert digital 100- utløp. Den teoretiske prisen, gjenværende løpetid, rente og 
implisitt volatilitet er blant de faktorene vi vurderer i forbindelse med prissetting av digital 100. 

Oppgjørskurs 
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Oppgjørskurser er basert på de underliggende prisene for hvert underliggende marked. For Digital 100 med valuta, 
finnes det ikke noe underliggende marked, og oppgjørspriser genereres ved bruk av priser fra flere store banker 
som likviditetsleverandører i OTC-markedet. 

Bare to utfall er mulige ved utløp og dersom det underliggende markedet utløper på samme nivå som strikekursen, 
anses det å forfalle over strikekursen. 

Mål  

Digital 100s muliggjør for investorer kortsiktig og høyrisikoeksponering mot prisbevegelser på det underliggende 
markedet. Digital 100 har forhåndsdefinerte løpetider og strikekurser for hvert underliggende marked. Investorer 
kan velge strikekurser og tidsrammer basert på egne strategi- og investeringsmål. 

Det er mulig å stenge en Digital 100 før den utløper, men ikke om pre-close perioden har startet. For hvert produkt 
med løpetid på 5 minutter begynner denne perioden 30 sekunder før utløp og for daglige eller times-produkter er 
perioden på 2 minutter. 

Målgruppe 

Digital 100 er beregnet for investorer som forstår hvordan Digital 100 er priset, risiko/avkastningsprofilen for Digital 
100 og sannsynlighetsberegning forbundet med Digital 100 handel. Potensielle investorer vil også ha nødvendige 
økonomiske midler, eie andre investeringstyper og kunne bære tap som dekker innsatsen. 

Hva er risikoen og hva vil jeg få tilbake? 

Risikoindikatorer 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Avkastningsscenarioer 

Scenariet nedenfor viser potensielle utfall for investeringen. Du kan sammenligne disse med scenarioer for andre 
produkter. Gevinsten og tap scenarioene som vises nedenfor er kun relevante for handel med Digital 100 som 
holdes til utløp. Scenarioene tar ikke hensyn til situasjoner der vi ikke kan betale deg. 

Binæren utløper på 100 siden hendelsen har skjedd. Innsats * (100 – Digital 100 åpningspris). 

Binæren utløper på 0 slik at hendelsen ikke har skjedd. Innsats * (0 – Digital 100). 

Følgende forutsetninger er brukt til å skape scenarioene i tabell 1: 

Pris på underliggende marked                    7099.00 
Valgt strikekurs                                          7093.50 
Valgt Digital 100 pris                                          64 
 

 

Risikoindikatoren er en veiledning til risikonivået 
til dette produktet sammenlignet med andre 
produkter. Den viser sannsynligheten for at 
produktet vil tape penger på grunn av bevegelser 
i markedene eller fordi vi ikke kan betale deg. 

Vi har kvalifisert dette produktet som 7 av 7, som 
er den høyeste risikoklassen. Dette rangerer 
potensielt tap av fremtidig avkastning av 
produktet på et svært høyt nivå. 

   Digital 100 er produkter som på grunn av underliggende markedsbevegelser raskt kan generere tap. Det er mulig å 
tape hele innsatsen. Dette produktet inkluderer ikke garanti mot fremtidig markedsutvikling.  

   Digital 100 er tilgjengelig i åpningstidene for handel for Digital 100 og når de er tilgjengelige.. Når du åpner en Digital 
100, er det mulig å lukke posisjonen før forfall. 

   Hvis vi ikke er i stand til å betale deg det som skyldes, kan du miste hele investeringen. Du kan derimot dra nytte av 
en forbrukerbeskyttelsesordning (se "hva skjer hvis vi ikke kan betale deg"). Det er ikke tatt hensyn til denne risikoen 
i indikatoren som vises nedenfor. 
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Tabell 1 

OVER 
Avkastningsscenario 

Resultat Oppgjørskurs Utbetaling 

Gunstig  GEVINST 7094.5 
36 
 

Ugunstig  TAP 7093.0 0 
 

Hva skjer hvis CMC Markets UK plc ikke kan betale deg?  

Hvis CMC ikke er i stand til å oppfylle sine finansielle forpliktelser overfor deg, kan du miste verdien av investeringen. 
CMC skiller derimot alle midler til Ikke-profesjonelle kunder fra CMCs egne penger i samsvar med retningslinjer om 
kundeaktiva til FCA i Storbritannia. CMC deltar også i Storbritannias Financial Services Compensation Scheme 
(FSCS) som dekker kvalifiserte investeringer opptil £50 000 per person, per selskap. Se www.fscs.org.uk. 

Hva er kostnadene? 

Å handle Digital 100 medfører følgende kostnader: 

Engangs 
inngangsko
stnader  

Innsats 
Det belastes et gebyr til kontoen din hver gang du åpner en 
Digital 100 posisjon.   

 
 

Hvor lenge skal jeg holde den og kan jeg ta ut penger tidlig? 

Digital 100 handles med løpetider fra 5 minutter til 1 uke. Det er ingen anbefalt innehavsperiode, ingen 
kanselleringsperiode og derfor ingen kanselleringsgebyr. Du kan åpne og stenge en Digital 100 når de er tilgjengelige 
i åpningstidene for handel. Digital 100 posisjoner kan stenges innen utløp (før pre-close perioden) uten 
tilleggskostnader. 

Hvordan kan jeg klage? 

Hvis du vil klage, kontakter du vår kundeservice på 22 01 97 09, sender en e-post til post@cmcmarkets.no eller et 
brev til CMC Markets UK PLC Filial Oslo, Fridtjof Nansens plass 6, 0160 Oslo. Hvis du mener at klagen ikke blir løst 
slik du ønsker, kan du henvise den til Etisk Råd hos Verdipapirforetakenes Forbund eller til Financial Ombudsman 
Service (FOS). Se www.financial-ombudsman.org.uk for mer informasjon. Hvis klagen gjelder en rådgivende eller 
diskresjonær forvalter som handler på kontoen din, må du kontakte selskapet som leverer tjenesten. 

Annen relevant informasjon 

Hvis det er en forsinkelse mellom tidspunktet du legger inn ordren og øyeblikket den utføres, kan det hende ordren 
ikke blir utført til den kursen du forventet. Pass på at internettforbindelsen er optimal før du handler. 

Under avsnittet Juridiske Dokumenter på nettsiden finner du viktig informasjon om kontoen din. Du må sørge for at 
du er kjent med alle vilkår og retningslinjer som gjelder kontoen din. 

I produktoversikten på plattformen finner du mer informasjon om å handle en Digital 100. På nettsiden vår finner du 
mer informasjon om kostnader. 

 
 
 


