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  Basfakta för investerare – Digital 100 (binär 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. 

Digital 100 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 12 december 2017. 

 

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

Vad är Digital 100? 

Typ    

Med Digital 100, som du ingår med CMC på en bilateral basis, tror du på att en händelse kommer att inträffa inom 
en viss tid. Det finns två möjliga utfall och du "köper" om du tror att händelsen kommer att ske och "säljer" om du 
inte tror att den kommer att ske. Digital 100 är prissatta mellan noll (0) och hundra (100) och priset beror på 
sannolikheten för en händelse att inträffa. Om priset är närmare 100 är det en hög sannolikhet för att en händelse 
ska inträffa men om priset däremot är närmare noll så är det en låg sannolikhet att händelsen inträffar. Löptiderna 
är fördefinierade på plattformen och under ordinarie handelstider finns möjlighet att ingå Digital 100 positioner där 
löptider redan har påbörjats förutom under  tiden-innan-förfall. 

Digital 100 är prissatta mellan noll (0) och hundra (100) och priset beror på sannolikheten för en händelse att inträffa. 
Om priset är närmare 100 är det en hög sannolikhet för att en händelse ska inträffa men om priset däremot är 
närmare noll så är det en låg sannolikhet att händelsen inträffar 

Digital 100 kan stängas innan löptidens förfall och kommer i detta fall att avräknas mot priset vid stängning. 

 

Digital 100 typer 

Stege - avräkningspriset kommer att vara på eller över ett specifikt pris vid förfall 

OneTouch - avräkningspriset kommer att nås någon gång innan eller i samband med förfall 

Upp/ner - avräkningspriset ska vara på eller över den senaste periodens stängningspris i samband med förfall 

Spann - avräkningspriset kommer att befinna sig inom ett visst intervall i samband med förfall 

 

Digital 100 illustration  

Underliggande marknad som Digital 100 baseras på handlas runt 7099.00. Digital 100 med referenspris på 7093.50 
(innebärande avräkning på 100 om underliggande värde är lika med 0.001 över referenspriset) med förfall 
nästkommande dag är tillgängligt för 64. Priset 64 (64/100) är sannolikheten att Digital 100 kommer att förfall med 
ett positivt utfall. Risk/avkastningsprofilen är definerad med binära optioner som resulterar i utbetalning av 100 för 
varje kontrakt. Köparen betalar 64 för att ingå positionen och erhåller 36 (100-64) om underliggande marknad stänger 
över referenspriset vid förfall. Baserat på priserna, en investerare som köper en binär har en 64% sannolikhet att en 
Digital 100 kommer att förfalla över referenspriset och avräknas på 100 och därmed är investerarens avkastning 
förknippad med mindre utbetalning pga sannolikheten när positionen ingicks. Om binärpriset, under Digital 100 
tidsram, stiger till 74 och investeraren beslutar att stänga Digital 100 pga förväntan kring prisutveckling innan 
löptidens förfall, kommer den att erhålla en utbetalning om 10 (74-64).    

Öppningspris  

Med hjälp av underliggande terminskurser och underliggande kurser beräknar vår automatiska prissättningsmodul i 
Next Generation plattformen fram det teoretiska priset för respektive digital 100 löptid Det teoretiska priset, 
avräkningspriset, återstående löptid, effektiv ränta samt våra förväntningar kring volatilitet är de faktor som vi tar 
hänsyn till i samband med prissättningen av digital 100.  
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Vinstavräkningspriset 

Vinstavräkningspriserna baseras på de underliggande priserna för respektive underliggande tillgång. För Digital 100 
med valuta som underliggande tillgång finns det ingen underliggande marknad och avräkningspriserna genereras 
genom att använda priser som kommer från flera stora likviditetsleverantörer för FX.  

Enbart två utfall är möjliga vid förfall, om underliggande marknad förfaller på samma nivå som referenspriset kommer 
det att betraktas som att den förfaller över referenspriset.  

Mål  

Digital 100 möjliggör för investerare kortsiktigt och hög-risk exponering mot kursrörelser på underliggande marknad. 
Digital 100 har fördefinierade löptider samt referenspriser för underliggande marknader. Investerare kan välja mellan 
referenspriser och tidsramar utifrån strategi och investeringsmål. 

Det är möjligt att stänga Digital 100 innan förfall förutom tiden innan förfall nåts. För varje löptid om 5 minuter utför 
tiden-innan-förfall en period om 30 sekunder.   

Målgrupp 

Digital 100 är avsedda för investerare som förstår hur Digital 100 är prissatta, asymmetrisk  risk/avkastningsprofil 
förknippade med Digital 100 och dess sannolikhet. Potentiella investerare i Digital 100 bör också ha tillräckliga 
ekonomiska tillgångar, äga andra typer av investeringar och ha möjlighet till att bära förluster utöver insatsen. 

Vilka risker finns det och vilken avkastning kan jag erhålla? 

Riskindikator 
 

   

 

 

 

 

 

 

Avkastningsscenarion 

I scenarion nedan visas potentiella utfall för din investering. Du kan jämföra dessa med scenarion för andra produkter. 
Vinst, förlust eller oavgjort resultat som visas nedan är endast relevant för handel med Digital 100. Stress scenarion 
tar inte med i beräkning någon situation då vi inte kan betala ut pengarna till dig.   

Binären förfaller på 100 då händelsen har inträffat. Insats * (100 – öppningspriset på Digital 100 pris) 
Binären förfaller på 0 då händelsen inte har inträffat. Insats * (0 – öppningspriset på Digital 100 pris) 

 

Följande antaganden tillämpas för att skapa scenarion i Tabell 1: 

Pris på underliggande marknad                     7099.00 
Valt referenspris                                               7093.50 
Valt Digital 100 pris                                              64 
Insats                                                                         1        

 

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.  
 

Digital 100 är produkter som, på grund av underliggande marknadsrörelser, kan snabbt generera förluster. Denna 
produkt inkluderar inte garanti mot framtida marknadsutveckling. 

Digital 100 är endast tillgängliga under ordinarie handelstider för Digital 100  samt då Digital 100 är i övrigt är öppna 
för handel. Det är möjligt att stänga en Digital 100 positionen innan löptidens förfall. 

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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Tabell 1 

OVAN 
Resultatscenario 

Resultat Avräkningspris Utbetalning 

Fördelaktig 
 

VINST 7094.5 36 

Negativ 
 

FÖRLUST 7093.0 0 (förlust av 64) 
 

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? 

Handel med Digital 100 medför följande kostnader: 

Engångskos
tnader för 
inträde  
 

Insats 
Kostnaden debiteras för varje gång du öppnar en Digital 100 
position.   

 

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

Digital 100 handlas med löptider från 5 minuter till 1 vecka. Det finns ingen rekommenderad innehavsperiod, 
uppsägningsperiod och därmed inga stängningssavgifter. Du kan öppna och stänga en Digital 100 när som helst 
under ordinarie handelstider. Digital 100 positioner kan avslutas innan utgångstid (innan förfall) utan tillkommande 
kostnader.  

Vart kan jag ställa 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 Digital 100. Ytterligare 
information om kostnader hittar du på vår webbplats. 

 
 
 


