Nøkkelinformasjon for investorer: CFD-er for forex
FORMÅL
Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføring eller juridisk
bindende materiale. Denne informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå arten, risikoene, kostnadene,
potensielle gevinster og tap ved å investere i dette produktet og å hjelpe deg med å sammenligne det med andre
produkter. Før du bestemmer deg for å åpne en konto, foreslår vi at du leser hele dokumentet sammen med våre vilkår og
betingelser.
Du er i ferd med å handle i et marked som ikke er enkelt og som kan være vanskelig å forstå.
PRODUKT: Differansekontrakter “CFD-er” for valutapar (“utenlandsk valuta” eller “FOREX”). Ytterligere informasjon om
produktene vi tilbyr som CFD-er, er tilgjengelig på nettstedet vårt her.Dette dokumentet ble sist oppdatert den 14/112018.
PRODUSENT
K-DNA Financial Services Ltd, autorisert og regulert av Cyprus Securities and Exchange Commission (“CySEC”), CIF-lisens nr.
273/15 registrert på 56, Griva Digeni, Anna Tower, 1st Floor, 3063 Limassol, Kypros. For mer informasjon, ring
+357 25 254070 eller besøk oss på https://finmarket.com/contact-us/
HVA ER DETTE PRODUKTET?
Produktet gir deg eksponering mot svingninger relatert til det underliggende valutaparet uten å fysisk eie det. En
forexkontrakt er en type differansekontrakt (CFD) som er en avtale mellom en kjøper og en selger om å utveksle forskjellen
i verdi for et bestemt underliggende instrument for perioden mellom når kontrakten inngås og når den avsluttes.
Differansen som skal utveksles, fastslås daglig av endringen i sluttkursen for det underliggende instrumentet. Hvis det
underliggende instrumentet stiger i pris, vil dermed kjøperen motta penger fra selgeren og motsatt.
Formålet med å handle CFD-er i valutapar er å la traderen spekulere i stigende og fallende priser i det underliggende
valutaparet, og oppnå eksponering til det underliggende valutaparet.
Forextrading er samtidig kjøp og salg av to forskjellige valutaer. Når du handler i forexmarkedet, kjøper eller selger du i
valutapar. Den første valutaen i et valutapar (i vårt eksempel EUR) er kjent som basisvalutaen og den andre (i vårt
eksempel USD) er kjent som kurs- eller motvalutaen. Når du klikker kjøp eller selg, kjøper eller selger du den første
valutaen i paret (grunnvalutaen). Prisen på CFD-en blir derivert fra prisen på det underliggende valutaparet.
Forextradere kjøper EUR/USD-paret hvis de mener at Euro vil øke i verdi i forhold til US dollar (dvs. “go long” på paret) eller
selger EUR/USD-paret (dvs. “go short” på paret), hvis de mener at verdien på Euro vil gå ned i forhold til US dollar. Under
begge omstendigheter blir kontoen din fratrukket tapet av handelen (pluss eventuelle relevante kostnader) hvis
instrumentets pris beveger seg i motsatt retning og posisjonen din stenges.
Forexkontrakter er ikke børsnoterte instrumenter, men handles som utenombørskontrakter mellom klienten og selskapet.
Investorer er pålagt å betale et opprinnelig innskudd, eller margin, når posisjonen åpnes. Trading på margin kan øke
eventuelle tap eller gevinster du oppnår. Den opprinnelige marginen blir returnert når posisjonen er lukket.
HVEM ER DENNE KONTOEN MEST EGNET FOR?
•
Klienter som har høy risikotoleranse
•
Klienter som ønsker å generelt oppnå kortsiktige eksponeringer til finansielle instrumenter/markeder, og har en
diversifisert investerings- og spareportefølje
•
Klienter som handler med penger de har råd til å tape
•
Klienter som har erfaring med, og er komfortable med å handle på, finansielle markeder og forstår påvirkningen
av og risikoer forbundet med handling på margin.
HVEM ER DENNE KONTOEN IKKE EGNET FOR?
•
Klienter som ikke ønsker å være eksponert i volatile markeder
•
Klienter som ønsker å beskytte kapitalen.
HVA KAN JEG HANDLE?
Med forexkontoen din kan du handle CFD-er i valutaparene som er angitt her
RISIKO- OG BELØNNINGSPROFIL

Den primære fordelen med CFD-er er å la en investor få giret eksponering til bevegelsen i den underliggende aktiva (f.eks.
forex) enten opp eller ned uten å eie det fysiske produktet. Du kan forvente følgende fordeler:
•
CFD-er er en kostnadseffektiv måte å oppnå eksponering i valutamarkeder
•
CFD-er er karakteristisk likvide og handles enkelt
•
Du kan selge (go short) CFD-er og få fordelen av en nedadgående prisbevegelse eller kjøpe (go long) CFD-er og få
fordelen av en oppadgående prisbevegelse
•
Prisen på CFD-er er transparent
•
Tilgang til sanntidspriser
•
Konfigurer varsler om nye muligheter som passer din tradingstrategi
•
Mulighet til å styre risiko ved å angi “prisovervåking” og “stop-loss” og/eller “ta profitt”
De primære risikoen for CFD-er er markedsrisiko og motpartsrisiko. CFD-er er komplekse finansielle instrumenter og
handles utenom børsen (“OTC”). Du kan kun avslutte en posisjon ved å trade med oss, i det underliggende instrumentets
handelstid slik det er oppgitt på nettstedet vårt. Under traden med oss, får du eksponering til resultatene til det
underliggende aktiva, men du får ikke eierskap eller andre rettigheter i det underliggende aktiva. CFD-er er girede
produkter. Giring kan forstørre både avkastning og tap. Statistisk, på grunn av giring, taper en betydelig andel av klientene
fordi giring forstørrer tap, fører til margin call og stenging av klientenes åpne posisjoner.
Vi har en beskyttelse mot negativ saldo, dvs. at du ikke kan tape mer enn dine aktiva i tradingkontoen. Imidlertid risikerer
du å tape kapitalen du har investert hos oss. Ettersom CFD-er utnytter så høy giringsgrad, kan investorer tape og/eller
vinne penger raskt dersom prisen på det underliggende verdipapiret beveger seg i uønsket/ønsket retning. Derfor bør
investorer være forsiktige når de bruker CFD-er.
CFD-trading utføres på elektroniske plattformer. Noen ganger kan det oppstå systemsvikt eller andre brudd. Dette kan
påvirke din mulighet til å trade, eller vår mulighet til å tilby kontinuerlige priser eller skape et behov for etterfølgende
justering av priser for å gjenspeile underliggende valutapriser.
Prisene på CFD-er i tillegg til deres kommersielle vilkår som spread og overnattengebyrer varierte kanskje for å gjenspeile
en periode med faktisk eller forventet økt markedsvolatilitet. Avhengig av valutaen som tradingkontoen din er denominert
i og valutaen på det underliggende instrumentet du handler, kan den endelige avkastningen bli eksponert til
valutakursrisiko mellom de to valutaene.
RISIKOINDIKATOR
Risikoindikatoren (SRI) er en veiledning til risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre produkter. Den viser
hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedet eller fordi vi ikke kan betale deg. Vi
har klassifisert dette produktet som 7 av 7, som er den høyeste risikoklassen. Dette vurderer de potensielle tapene fra
fremtidige resultater til et veldig høyt nivå. Dårlige markedsforhold vil veldig sannsynlig påvirke kapasiteten til K-DNA
Financial Services Ltd til å betale deg.
Lavere risiko
Typisk lavere avkastning
1

2

3

Høyere risiko
Typisk høyere avkastning
4

5

6

7

Risikoindikatoren er satt til 7 (dvs. veldig høy risiko) på grunn av at:
•
•
•

Den er volatil og gjenstand for uforutsigbare svingninger
Spread kan økes med redusert likviditet
Hele investeringen kan være i fare

RESULTATSCENARIOER
Tabellen nedenfor illustrerer hvordan investeringen kan prestere (dvs. potensiell gevinst eller tap) i forskjellige scenarioer.*
Disse scenarioene forutsetter at:
•
du har en startkapital på $1000 og du velger en lang/kort posisjon på 10 000
•
dette bestemte valutaparet har en pipkostnad på $1 per 10 000
•
valutaparets åpningskurs er 1,10000.
Scenarioer
Stress-scenario: Du går lang
(kjøper), prisen faller med 40
pip
og du får margin call.

Åpningskurs: 1,10000
Sluttkurs: 1,09600

Trade G/T
-$ 40

Ny aktiva
$ 960

Ugunstig scenario: Du går kort Åpningskurs: 1,10000
(selger), prisen øker med 7 Sluttkurs: 1,10070
pip og du stenger
posisjonen.
Moderat scenario: Du går lang Åpningskurs: 1,10000
eller
kort
og
stenger Sluttkurs: 1,10000
posisjonen på samme kurs
som
du startet med
Gunstig scenario: Du går lang Åpningskurs: 1,10000
(kjøper), prisen øker med 5 Sluttkurs: 1005,00
pip og du stenger
posisjonen
*Overnattenkostnader eller provisjon er ikke inkludert.

-$ 7

$ 993

$0

$ 1000

$5

$ 1005

Det er flere typer handelsrisiko som du bør være klar over før du trader. Faktorer som påvirker produktets resultater
inkluderer, men er ikke begrenset til:
•
Giringsrisiko
•
Marginrisiko
•
Valutarisiko
•
Markedsrisiko
•
Uregulert markedsrisiko
•
Markedsforstyrrelsesrisiko
•
Motpartsrisiko
•
Risiko ved online tradingplattform og IT
•
Interessekonflikter
•
Valutarisiko
Listen over risikoer er ikke uttømmende. Angående valutarisiko, i tilfeller der kursvalutaen til tradingparet er annen enn
valutaen til tradingkontoen, er mottatte betalinger for avkastning på differansen utført i kursvalutaen, som er annerledes
en valutaen i tradingkontoen, slik at den endelige avkastningen avhenger av valutakursen mellom de to valutaene
(kontoens valuta og kursvalutaen). Denne risikoen blir ikke vurdert i indikatoren nevnt over. Tradingrisikoen blir forstørret
av giring. Ved høy volatilitet eller usikkerhet i markedet/økonomien, kan verdiene svinge betraktelig. Slike svingninger er
enda mer betydelige ved girede posisjoner og kan påvirke posisjonene dine negativt. Ved mislighold blir posisjonene dine
stengt. Du bør vurdere omhyggelig om trading i girede produkter, som CFD-er, er passende for deg. For mer informasjon
om giring og selskapets risikoavsløringsretningslinjer, kan du besøke selskapets nettstedet ved å klikke her.
Påse at du fullt ut forstår risikoene og sørg for å administrere eksponeringen din. Det er viktig å sikre at du er komfortabel
med risikonivået som dine valgte instrumentet medfører. Hvis du er usikker på hvordan du investerer, kan en økonomisk
rådgiver hjelpe deg med å ta passende valg.
HVOR LENGE BØR JEG EIE DEM OG KAN JEG TA UT PENGENE TIDLIG?
CFD-er er generelt ikke egnet for langsiktige investeringer og er tiltenkt kortsiktig trading. Det er ingen minimum og/eller
anbefalte eierperiode for CFD-er. Dermed kan du åpne og stenge en CFD når som helst mens markedet er åpent. Merk deg
at K-DNA Financial Services Ltd kan stenge posisjonen din uten å be om samtykke hvis det ikke er tilstrekkelig margin i
kontoen din. Du kan be om uttak av tilgjengelige midler på kontoen din når som helst.
MINIMUMSINVESTERING
Angående hver nye FOREX-posisjon, minimum eksponeringsverdi, prosentandel av første innskudd og innledende
marginkrav, kan du lese selskapets giringsretningslinjer
GEBYRER OG KOSTNADER
Du anbefales å få en forståelse av all engangskostnadene og løpende kostnader angående CFD-er til indekser du skal trade.
Disse belastningene vil redusere netto avkastning eller øke tapene. For mer informasjon klikk her
Engangskostnader
Spread
Differansen mellom kjøps- og salgspris på tidspunktet for
inngåelse av transaksjonen. Kostnadene kan variere avhengig
av markedsforholdene og valutaparet.

Klikk her

Provisjon

Gebyret kan belastes ved åpning og stenging av transaksjonen.
Gebyret gjelder alle tradingkontoer.

Løpende kostnader
Swap
Holding av posisjoner til en annen dag medfører belastning av
Poen et gebyr hvis swapkurs er negativ (hvis swapkurs er positiv vil
gpris
du
motta betaling).

Klikk her

TILGANG TIL DIN INVESTERING:
● Du kan se kontoen din online når som helst ved å logge deg på vårt sikre nettsted.
● Du kan kjøpe og selge CFD-er for forex når som helst mens markedet er åpent. Klikk her for å se
åpningstiden i informasjonsdelen av tradingsiden vår.
● Avhengig av banken din, kan overføringen ta ytterligere to (2) dager.
SKATTEVURDERINGER
Som FOREX-trader er all avkastning ansett som skattepliktig inntekt. Du blir beskattet på avkastning med din marginale
skattesats. K-DNA- Financial Services Ltd utsteder ikke årlige skatteerklæringer eller informasjon om skatter. For ytterligere
skattevurderinger bør du kontakte din økonomiske rådgiver eller skattekonsulent.
HVA SKJER HVIS SELSKAPET IKKE KAN BETALE UT?
Dersom Selskapet ikke kan oppfylle sin finansielle forpliktelse til deg, kan du miste verdien av investeringen i Selskapet.
Imidlertid er selskapet medlem av Investor Compensation Fund (“ICF”) for klienter av Cyprus Investment Firms (“CIF-er”),
som sikrer kravene til dekkede klienter mot CIF-er, medlemmer av ICF, gjennom betaling av kompensasjon som ikke
overstiger totalt € 20 000 for hver dekkede klient, uavhengig av antall kontoer vedkommende har, valuta og stedet for
tilbud av investeringstjenesten. For mer informasjon, besøk https://finmarket.com/safety-of- funds/
HVORDAN KAN JEG KLAGE?
Hvis du har en klage, bør du kontakte kundeserviceavdelingen i selskapet via e-post på support@finmarket.com ELLER
samsvarsavdelingen på compliance@finmarket.com ELLER skriftlig som vist på https://finmarket.com/contact-us
ANNEN RELEVANT INFORMASJON
Du finner ytterligere informasjon om dette produktet på nettstedet. Påse at du har lest all juridisk informasjon i den
juridiske delen av nettstedet vårt her

