Information för nyckelinvesterare: CFD:er på råvaror
SYFTE
Detta dokument ger dig viktig information om denna investeringsprodukt. Det är inte marknadsföring eller juridiskt
bindande material. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå dess natur, risker, kostnader, potentiella
vinster och förluster med att investera i den här produkten samt för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.
Innan du beslutar att öppna ett konto föreslår vi att du läser hela dokumentet, tillsammans med våra villkor.
Du är på väg att köpa en produkt som är komplex och kan vara svår att förstå.
PRODUKT: Contract for Differences ''CFD:er'' på råvaror. Mer information om de produkter som vi för närvarande erbjuder
som CFD:er finns på vår webbplats här. Detta dokument uppdaterades senast den 14/11/2018.
TILLVERKARE: K-DNA Financial Services Ltd, auktoriserad och reglerad av Cyprus Securities and Exchange Commission
(”CySEC”), CIF-licensnummer 273/15 registrerad på addressen 56, Griva Digeni, Anna Tower, 1:a våningen, 3063 Limassol,
Cypern. För mer information, ring +357 25 254070, eller besök oss på https://finmarket.com/contact-us/
VAD ÄR DENNA PRODUKT?
Produkten gör att du kan exponeras för fluktuationer relaterade till den underliggande varan utan att fysiskt äga den. Detta
kontrakt är en typ av Contract for Differences (CFD) som är ett avtal mellan en köpare och en säljare för att byta skillnaden i värde
för ett visst underliggande instrument för perioden mellan när kontraktet öppnas och när det stängs. Skillnaden som ska bytas
bestäms dagligen av förändringen i det underliggande instrumentets slutkurs. Således om det underliggande instrumentet stiger i
pris, får köparen kontanter från säljaren och tvärtom.

Målet med handel med CFD:er på råvaror är att låta näringsidkaren spekulera i stigande eller fallande priser i den
underliggande råvaran, genom att få exponering för den underliggande råvaran. En vara är en råvara eller primär
jordbruksprodukt som används i handeln, såsom metaller, energi eller annat.
Näringsidkare kan köpa en CFD på en vara (d.v.s. "går långt") om de tror att värdet på den underliggande varan kommer att
öka, med avsikten att senare sälja den till ett högre värde. Näringsidkare kan sälja en CFD (d.v.s. "går kort"), om de tror att
varans värde kommer att minska, och förväntar sig att senare köpa tillbaka det till ett lägre pris. Under båda
omständigheterna, om råvarupriset rör sig i motsatt riktning och din position stängs, kommer ditt konto att debiteras för
förlusten av handeln (plus eventuella relevanta kostnader), med förbehåll för vårt negativa saldoskydd.
CFD:er på råvaror är inte noterade instrument utan handlas som ''över disk''-kontrakt mellan kunden och företaget. När
positionen öppnas måste investerare betala en första insättning i förskott, eller marginal. Om du handlar på marginal kan
du öka alla förluster eller vinster du gör. Denna förskottsmarginal kommer att returneras när positionen stängs.
VEM LÄMPAR SIG DETTA KONTO BÄST FÖR?
•
Klienter som har en hög risktolerans;
•
Klienter som som generellt vill få korta exponeringar mot finansiella instrument/marknader och ha en
diversifierad placerings- och sparportfölj;
•
Klienter som handlar med pengar som de har råd att förlora;
•
Klienter som har erfarenhet av- och är bekväm att handla på finansiella marknader och förstår effekterna av- och
riskerna med marginalhandel.
VEM LÄMPAR SIG DETTA KONTO INTE FÖR?
•
Klienter som inte önskar vara föremål för volatila marknader;
•
Klienter som önskar kapitalsäkerhet.
VAD KAN JAG HANDLA?
Med ditt konto hos K-DNA Financial Services Ltd kan du handla med CFD:er på de råvaror som finns här
RISK- OCH VINSTPROFIL
Den främsta fördelen med CFD:er är att låta en investerare få hävstångsexponering mot rörelsen för den underliggande
tillgången (t.ex. råvaror) antingen uppåt eller nedåt utan att äga den fysiska produkten. Du kan förvänta dig följande
fördelar:
•
CFD:er är ett kostnadseffektivt sätt att få exponering till råvaror
•
CFD:er är likvida till sin karaktär och lätta att handla med
•
CFD:er tillhandahåller ett mycket kapitaleffektivt sätt att delta i ovanstående tillgångsklass

•
•
•
•
•

Du kan sälja (korta) CFD:er och dra nytta av en nedåtgående prisrörelse eller köpa (långa) CFD:er och dra nytta av
en uppåtgående prisrörelse
Prissättningen av CFD:er är transparent
Åtkomst till priser i realtid
Ställ in notifieringar för nya möjligheter som matchar din handelsstrategi
Förmågan att hantera risker genom att ställa in en "prisövervakning" och "förhindra förlust" -facilitet och/eller
"ta vinst" -facilitet

De primära riskerna med CFD:er är marknadsrisken och; motpartsrisk. CFD:er är komplexa finansiella instrument och
handlas över disk ("OTC"). Du kan endast lämna en position genom att handla med oss under det underliggande
instrumentets öppettider som anges på vår webbplats. Genom din handel med oss får du exponering för den
underliggande tillgångens resultat, men du får inte äganderätt eller andra rättigheter till sådan underliggande tillgång.
CFD:er är hävstångsprodukter. Hävstångseffekten kan förstora både dina vinster och dina förluster. Statistiskt sett förlorar
en betydande del av kunderna på grund av skuldsättningen eftersom skuldsättningen förstärker förlusterna, vilket leder till
marginalfordringar och stängningar av kundernas öppna positioner.
Vi har ett negativt saldoskydd, det vill säga du kan inte förlora mer än kapitalet på ditt handelskonto, men du riskerar att
förlora det investerade kapitalet hos oss. Eftersom CFD:er kan ha en hög hävstångseffekt så kan investerare förlora
och/eller vinna pengar snabbt om priset på den underliggande säkerheten rör sig i oönskad/önskad riktning. Som sådan
bör investerare vara försiktiga när de använder CFD:er.
CFD-handel sker på elektroniska plattformar. Det kan finnas tillfällen då system eller andra haverier uppstår. Detta kan
påverka din förmåga att handla, eller vår förmåga att erbjuda kontinuerliga priser eller skapa ett behov av efterföljande
justering av priser för att återspegla underliggande växelkurser.
Priser på CFD:er samt deras kommersiella villkor, som spridningarna och avgifter till nästa dag kan variera, för att
återspegla perioder med faktisk eller förväntad ökad marknadsvolatilitet. Beroende på i vilken valuta ditt handelskonto är
denominerad och valutan för det underliggande instrumentet du handlar, kan din slutliga avkastning exponeras för
valutakursrisken mellan de två valutorna.
RISKINDIKATOR
Sammanfattningsriskindikatorn (SRI) är en guide till risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Det visar
hur sannolikt det är att produkten förlorar pengar på grund av rörelser på marknaderna eller för att vi inte kan betala dig.
Vi har klassificerat den här produkten som 7 av 7, vilket är den högsta riskklassen. Detta rankar de potentiella förlusterna
från framtida resultat till en mycket hög nivå. Dåliga marknadsförhållanden påverkar sannolikt K-DNA Financial Services
Ltd:s förmåga att betala dig.
Mindre risk
Vanligtvis lägre vinster

1

2

3

Större risk
Vanligtvis högre vinster

4

5

6

7

Riskindikatorn är inställd på 7 (d.v.s. mycket hög risk) på grund av att :
•
•
•

Den är volatil och utsätts för oförutsägbara svängningar.
Spridningen kan vidgas, med minskad likviditet.
Hela din investering kan ligga i riskzonen.

PRESTANDASCENARIER

Tabellen nedan illustrerar hur din investering skulle kunna prestera (d.v.s. potentiell vinst och förlust) under
olika scenarier. * Dessa scenarier förutsätter att:
•
•
•
•

du har ett startkapital på $1,000;
du väljer att köpa/sälja 1 råvaru CFD-kontrakt;
speciellt detta CFD-kontrakt har en tick-kstnad på $10 per kontrakt (d.v.s. du kommer att förtjäna eller förlora $
10 för varje tick som priset rör sig);
priset som du kan köpa för är $5,00.

Scenarier
Stresscenario: Du går långt
(köp), priset faller med 60
cent (ticks). Och du får ett
marginalbud.

Öppningspris: $5.00
Stängningspris: $4.40

Handel P/L

Nytt kapital

-$600

$400

Ogynnsamt scenario: Du går
kort (sälj), priset ökar
med 7 cent (ticks) och du går
ur positionen

Öppningspris: $5.00
Stängningspris: $5.07

-$70

$930

Moderat scenario: Du går
långt eller kort och går ur
positionen med samma pris
som du gick in med

Öppningspris: $5.00
Stängningspris: $5.00

$0

$1000

Gynnsamt scenario: Du går
långt (köp), priset ökar
med 5 cent (ticks) och du går
ur positionen

Öppningspris: $5.00
Stängningspris: $5.05

$50

$1050

* Kostnader eller provisioner för innehavande till nästa dag är inte inkluderade.
Det finns ett antal typer av handelsrisker som du bör vara medveten om innan du handlar. Faktorer som påverkar
produktens prestanda inkluderar, men är inte begränsade till:
•
Hävstångsrisk
•
Marginalrisk
•
Risk anknuten till utländsk valutaväxling
•
Marknadsrisk
•
Oreglerad marknadsrisk
•
Risk med marknadsstörning
•
Risk med motpart
•
Online-handelsplattform och IT-risk
•
Intressekonflikter
•
Valutarisk
Ovanstående lista över risker är inte uttömmande. När det gäller valutarisk, i fall att handelsparets offertvaluta är annan än
valutan på ditt handelskonto, mottas betalningar för vinst på skillnad i den noterade valutan som skiljer sig från valutan på
ditt handelskonto, så den sista avkastning du får beror på växelkursen mellan de två valutorna (kontovaluta och noterad
valuta). Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan. Handelsriskerna förstoras genom hävstångseffekt. I tider med hög
volatilitet eller osäkerhet på marknaden/ekonomin kan värdena variera betydligt. Sådana fluktuationer är ännu viktigare
vid hävstångspositioner och kan påverka dina positioner negativt. I händelse av standard kan dina positioner stängas. Du
bör noga överväga om handel med hävstångsprodukter, som CFD:er, är lämpligt för dig. För mer information om
hävstångseffekt och företagets policy för riskinformation så Klicka här för att besöka företagets webbplats.
Se till att du förstår riskerna fullt ut och var noga med att hantera din exponering. Det är viktigt att du är bekväm med den
risknivå som dina valda instrument bär. Om du är osäker på hur du ska investera så kan en finansiell rådgivare hjälpa dig att
göra lämpliga val.
HUR LÅNG TID SKA JAG ÄGA DET OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRVÄG?
CFD:er är vanligtvis inte lämpliga för långsiktiga investeringar och är avsedda för kortvarig handel. Det finns ingen minimumoch/eller rekommenderad innehavstid för CFD:er. Som sådan kan du öppna och stänga en CFD när som helst under öppettiderna.
Observera att K-DNA Financial Services Ltd kan stänga din position utan att begära ditt tidigare samtycke om det inte finns
tillräcklig marginal på ditt konto. Du kan när som helst begära uttag av tillgängliga medel på ditt konto.

MINIMUMINVESTERING
När det gäller varje ny position, dess lägsta exponeringsvärde, den initiala inlåningsprocenten och initiala marginalkrav kan
du hänvisa till företagets Policy för hävstångseffekt
AVGIFTER & KOSTNADER
Du rekommenderas att bekanta dig med alla engångskostnader och återkommande kostnader för CFD:er på index som du
ska handla. Dessa avgifter kommer att minska eventuell nettovinst eller öka dina förluster. För mer information Klicka här
Engångskostnader

Skillnaden mellan anbud och köpkurs vid
ngångskostn
Spridning
ader

Tidpunkten för genomförandet av transaktionen.
Kostnaden kan variera beroende på
marknadsförhållanden.

Klicka här

Provision

Avgiften som tas ut vid öppnandet och stängningen av
transaktionen. Avgiften avser alla handelskonton

Avgiften relaterad till genomförandet av
transaktionen i valda CFD-instrument, anslutna med
Växlingsavgifter
avgifter på den
underliggande marknaden.
Återkomma
Finans- och
nde
lagringsavgifter
kostnader

Innehav av positioner en dag till resulterar i avgift.

ÅTKOMST TILL DIN INVESTERING
•
Du kan se ditt konto online när som helst genom att logga in på vår säkra webbplats.
•
Du kan köpa och sälja CFD:er under öppettider på index under relevant kapitalindex . Klicka här för
att se öppettider i informationsavsnittet på vår handelssida.
•
Beroende på din bank kan överföringen ta ytterligare två (2) dagar.
BEAKTANDE AV SKATT
Som näringsidkare betraktas all vinst som skattepliktig inkomst. Du beskattas sedan på vinster mot din marginella
skattesats. K-DNA Financial Services Ltd tillhandahåller inte årliga skatteuppgifter eller någon information om skatt. För
ytterligare skattemässiga överväganden, kontakta din finansiella rådgivare eller skatterådgivare.
VAD HÄNDER OM FÖRETAGET INTE KAN GENOMFÖRA UTBETALNINGAR?
Om Företaget inte kan fullgöra sin ekonomiska skyldighet gentemot dig kan du förlora värdet på din investering hos
företaget. Företaget är emellertid medlem i Investor Compensation Fund (“ICF”) för klienterna i Cyperns
investeringsföretag (“CIF:er”), som garanterar de täckta kundernas fordringar gentemot CIF:er, medlemmar av ICF, genom
betalning av en ersättning som inte får överstiga 20 000 € totalt till varje täckt kund, oavsett antal konton som innehas,
valuta och plats för erbjudande av investeringstjänsten. För mer information, besök https://finmarket.com/safety-offunds/
HUR KAN JAG LÄMNA IN KLAGOMÅL?
Om du har ett klagomål ska du kontakta Företagets kundsupport via e-post på support@finmarket.com ELLER Avdelningen
för klagomål på compliance@finmarket.com ELLER per brev enligt exemplet på https://finmarket.com/contact-us
ANNAN RELEVANT INFORMATION
Mer information om denna produkt finns på vår webbplats. Du bör se till att du läser all vår juridiska information som visas
i den juridiska delen på vår webbplats här.

