Dokument med nøgleinformation for investorer: CFD’ere på Forex
FORMÅL
Dette dokument giver dig nøgleinformation om dette investeringsprodukt. Det er ikke markedsføring eller juridisk
bindende materiale. Informationen er krævet ved lov for at hjælpe dig med at forstå karakteren, risiciene, omkostningerne,
potentielle gevinster og tab af investering i dette produkt og for at hjælpe dig med at sammenligne det med andre
produkter. Inden beslutningen om at åbne en konto foreslår vi, at du læser hele dokumentet sammen med vores vilkår og
betingelser.
Du skal lige til at handle på et marked, som ikke er enkelt og kan være vanskeligt at forstå.
PRODUKT: Indgå aftaler om ”CFC’ere” med forskelle på valutapar («Udenlandsk børs” eller ”FOREX”). Videre oplysninger
angående produkter, vi for tiden tilbyder som CDF’ere, kan finde på vores webside Her. Dette dokument blev sidst opdateret den
11/14/2012.

PRODUCENT
K-DNA Financial Services Ltd, autoriseret og reguleret af Cyprus Securities and Exchange Commission (‘CySEC’), CIF licens
nr. 273/15 registreret på 56, Griva Digeni, Anna Tower, 1st Floor, 3063 Limassol, Cyprus. For yderligere information, ring til
+357 25 254070 eller besøg os på https://finmarket.com/contact-us/
HVAD ER DETTE PRODUKT?
Produktet gør dig i stand til at få adgang til fluktuationer relateret til det underliggende valutapar uden at eje det fysisk. En Forex
kontrakt er slags kontrakt fil forskelle (CFD(), som er en aftale mellem en køber og sælger for at udveksle forskelle i værdi af et
særligt underliggende instrument for perioden mellem, hvornår kontrakten åbnes, og hvornår den lukkes. Forskellen, der skal
udvekles bestemmes dagligt af ændringen i lukningsprisen for det underliggende intrument. Hvis det underliggende instruments
pris stiger, modtager køberen således kontanter fra sælgeren og omvendt.

Formålet med at handle med CFD’ere med alle valutapar er at tillade den handlende at spekulere i stigende eller faldende
priser på det underliggende valutapar ved at opnå adgang til det underliggende valutapar.
Handel på Forex er det samtidige køb og salg af to forskellige valutaer. Når du handler på Forex markedet, køber du eller sælger i
valutapar. Den første valuta i et valutpar (i vort eksempel EUR) er handel vrf det samtidige køb eller salg af to forskellige valutaer.
Den første valuta i et valutapar (i vort eksempel EUR) er kendt som basisvalutaen og den anden (i vort eksempel USD) er kendt
som buddet eller modvalutaen. Når du klikker køb eller sælg, køber eller sælger du den første valuta i parret (basisvalutaen).
Prisen på CFD’en opstår af prisen på det uderliggende valutapar.

Handlere på Forex køber EUR/USD par, hvis de tror, at Euroen vil stige i værdi i forhold til USD (dvs. “going long” på parret)
eller sælge EUR/USD parret (dvs. “going short” på parret), hvis de tror, at værdien af Euro vil gå ned I forhold til USD.
Under begge omstændigheder vil din konto blive debiteret for tabet på handlen (samt alle relevante omkostninger).
Forex kontrakter er ikke noterde (børshandlede) instrumenter, men handles “over disken” som “kontrakter mellem kunden og
firmaet. Det kræves, at investorer skal betale et første indskud, eller marginer, straks, når positionen åbnes. Handel på marginen
kan forøge tab eller gevinster, du får. Den oprindelige margin returneres, når positionen lukkes.

HVEM PASSER KONTOEN BEDST TIL?
•
Kunder, der har en høj risikotolerance,
•
Kunder, der ønsker generelt at få kortsigtet adgang til finansielle intrumenter/markeder og har en forskelligartet
investerings- og spareportfolio,
•
Kunder, som handler med penge, som de har råd til at tabe,
•
Kunder, som har erfaring med og har det godt med at handle på finansielle markeder og forstår virkningen of
risiciene, der er forbundet med handel på marginen.
HVEM PASSER DENNE KONTO TIL?
•
Kunder, som ikke ønsker at blive udsat for volatile markeder,
•
Kunder, som ønsker beskyttelse af kapital.
HVAD KAN JEG HANDLE?
Med in FOREX konto kan du handle CFD’ere i valutapar vist her
RISIKO- OG BELØNNINGSPROFIL.

Den primære fordel ved CDR’ere er at tillade investorern at få gearet adgang til bevægelsen af de underliggende aktiver (fx.
Forex enten op eller ned uden at eje det fysiske produkt. Du kan forvente følgende fordele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CFD’ere er en omkostningseffektiv måde til at opnå udsættelse for FX markeder
CFD’ere er karakteristisk likvide og handles let
CFD’ere er en meget kapitaleffektiv måde til at deltage i aktivklassen ovenfor
Du kan sælge (short) CFD’ere og drage fordel af en nedadgående prisbevægelse eller købe (long)
CFD’ere
drage
af og
opadgående
Du
kan
(short)fordel
CFD’ere
nyde godt aprisbevægelse
fen nedadgående prisbevægelse eller købe (long) CFD’ere og nyde
godt
af sælge
enog
opadgående
prisbevægelse.
Prisen på CFD’ere er transparent
Adgang til live priser
Sætte nye alarmer op til nye muligheder, som passer til din handelsstrategi
Evnen til at administrere risiko ved at sætte en “prisovervågning-“ og “stop tab”-facilitet og/eller “tag
fortjeneste”-facilitet op.
De primære risici ved CFD’ere er markedsrisiciene og modpartsrisiko. CFD’ere er komplekse finansielle instrumenter og
handles over disken (“OTC”). Man kan kun forlade en position ved at handle med os i handelstiden for det underliggende
instrument, som det udtrykkes på vores webside. Gennem din handel med os, modtager du ved os adgang til præstationen
af det underliggende aktiv, men du modtager ikke noget ejerskab eller andre rettigheder til et sådant underliggende aktiv.
CFD’ere er gearede produkter. Gearing kan forstørre både dine profitter og dine tab. Statistisk taber en betydelig del af
kunderne, fordi gearing forstærker tab, hvilket fører til marginopkald og lukninger af kunders åbne positioner.
Vi kører en negativ saldobeskyttelse, dvs. du kan ikke tabe egenkapitalen på din handelskonto, men du risikerer at tabe
kapitalen, der er investeret hos os. Eftersom CFD’ere kan benytte en høj grad af gearing, kan investorer tabe og/eller vinde
penge hurtigt, dersom prisen på det underliggende værdipapir bevæger sig i den uønskede/ønskede retning. Således bør
investorer være omhyggelige, når de bruger CFD’ere.
Handel med CFD’ere sker på elektroniske platforme. Der kan være tider, hvor system- eller andre nedbrud opstår. Dette
kan evt. påvirke din evne til at handle eller vores evne til at tilbyde fortsatte priser eller skabe et behov for følgende
justering af priser for at reflektere underliggende udvekslingspriser.
Priser på CFD’ere samt deres kommercielle begreber som «spredninger» og «afgiver over natten» kan varieres for at
reflektere perioder med faktisk eller forventet forhøjet markedsvolatilitet. Afhængigt af, om valutaen på din handelskonto
er denomineret og valutaen på det underliggende instrument, som du handler med, kan dit endelige afkast blive udsat for
valutaprisrisikoen mellem de to valutaer.
RISIKOINDIKATOR
Resumeet af risikoindikatoren (SRI) er en vejledning til risikoniveauet for dette produkt ammenlignet med andre produkter.
Det viser, hvor sandsynligt det er, at produktet vil tabe penge pga. bevægelser på markederne, eller fordi vi ikke er i stand
til at betale dig. Vi har klassificeret dette produkt som 7 ud af 7, som er den højeste risikoklasse. Denne vurderer de
potentielle tab ved fremtidig præstation som på et meget højt niveau. Dårlige markedsforhold vil meget sandsynligt påvirke
K-DNA Financial Services’ evne til at betale dig.
Lavere risiko
Typisk lavere belønninger
1

2

3

Højere risiko
Typisk højere belønninger
4

5

6

7

Risikoindikatoren er sat til 7 (dvs, meget høj risiko) på grund af kendsgerningen, at:
•
•
•

Den er volatil og underlagt uforudseelige svingninger.
Spredningen kan evt. blive bredere med reduceret likviditet.
Hele din investering kan være udsat for risiko.

PRÆSTATIONSSCENARIER
Tabellen nedenfor illustrerer, hvordan din investering kunne præstere (dvs. potentiel profit og tab) i forskellige scenarier. *
Disse scenarier forudsætter, at:
•
Du har egenkapital som begynder på $1000, og du vælger at åbne en lang/kort 10.000 position,
•
Dette særlige valutapar har en bip-omkostning på $1 pr. 10.000;
•
Valutaparrets åbningspris er 1,10000.
Scenarier
Stress-scenarie: Du «go long» Åbningspris: 1,10000
(køber), prisen falder med 40
Lukningspris: 1,09600
bip - og du modtaget et margin
ppkald.

Handel P/L
-$40

Ny egenkapital
$960

Ugunstig scenarie: Du «go
short» (sælger), prisen stiger
med 7 bips og du forlader
positionen .
Moderat scenarie: Du «go
long eller short» og forlader
positionen ved samme kurs,
som du gik ind med

Åbningspris: 1,10000
Lukningspris: 1,10070

-$7

$993

Åbningspris: 1,10000
Lukningspris: 1,10000

$0

$1000

Gunstig scenarie: Du «go long»
Åbningspris: 1,10000
(køber), prisen stiger med 5
Lukningspris: 1005,00
bip, og du forlader positionen

$5

$1005

*Omkostninger eller kommissioner hen over natten er ikke inkluderet.
Der er et antal handelsrisici-typer, som du bør være bevidst om, inden du handler. Faktorer, som påvirker produktets
præstation inkluderer, men er ikke begrænset til:
•
Gearingsrisiko
•
Marginrisiko
•
Risiko ved udenlandsk valuta
•
Markedsrisiko
•
Risiko ved et ureguleret marked
•
Risiko for afbrudt marked
•
Modpartskreditrisiko
•
Online handelsplatforms- og IT risiko
•
Interessekonflikter
•
Valutarisiko
Listen ovenfor er ikke udtømmende. Angående valutarisiko i tilfælde, hvor noteringsvalutaen for parret, der handles, er
forskellig fra valutaen på din handelskonto, så udføres modtagne betalinger for profit på forskellen i den noterede valuta,
som er forskellig fra valutaen på din handelskonto, så det endelige afkast, du moctager, afhænger af valutakuren mellem
de to valutaer (kontovaluta og noteret valuta). Denne risiko er ikke overvejet i indikatoren, der er nævnt ovenfor.
Handelsrisici forstørres ved gearing. I tider med høj volatilitet eller markeds-/økonomisk usikkerhed, kan værdier fluktuere
betydeligt. Sådanne fluktuationer er endog mere betydelige og kan påvirke dine positioner betydeligt. I tilfælde af
misligholdelse bliver dine positioner måske lukket. Du bør omhyggeligt overveje, om handel i gearede produkter såsom
CFD’ere er passende for dig. For videre information om gearing og firmaets politik ang. risikoafsløring, så Klik her for at
besøge firmaets webside.
Sikr venligst, du helt forstår risiciene og sørger for at styre din udsættelse. Det er vigtigt at sikre, at du har det godt med det
risikoniveau, som dit valgte instrument har. Hvis du er usikker mht., hvordan du skal investere, kan en finansiel rådgiver
eventuelt hjælpe dig med a træffe de korrekte valg. .
HVOR LÆNGE BØR JEG BEHOLDE DEN, OG KAN JEG TAGE PENGE UD TIDLIGT?
CFD’ere egner sig generelt ikke til investeringer på langt sigt og er beregnet til kortsigtet handel. Der er intet minium
og/eller nogen anbefalet periode, man skal ligge inde med CFD’ere. Sådan set kan du åbne og lukke en CFD når som helst
inden for markedstiden. Bemærk, at K_DNA Financial Services Ltd eventuelt kan lukke din position uden at bede om din
tilladelse i forvejen, hvis der ikke er nogen tilstrækkelig margin på din konto. Du kan bede om at hæve midler til rådighed
på din konto til enhver tid.
MINIMUM INVESTERING
Angående hver ny FOREX position, den mindste udsættelsesværdi, den første indsættelsesprocentdel og første marginkrav
kan du referere til firmaets Gearingspolitik.
AFGIFTER & OMKOSTNINGER
Du rådgives til at få en forståelse af alle engangsomkostninger og gentagne omkostninger ang. CFD’ere på indeks, som du
lige skal til at handle med. Disse opkrævninger vil reducere alle nettoprofitterne eller forøge dine tab. For yderligere
information, Klik here
Engangsomkostninger
Spredning

Forskellen mellem buddet og prisen, der bedes om, på tidspunktet for
afslutningen af transaktionen. Omkostningerne kan være forskellige
afhængigt af markedsbetingelserne og valutaparret.

Klik her

Kommission

Afgiften, der skal opkræves ved åbningen eller lukningen af
transaktionen. Afgifter vedrører alle handelskontiene.

Gentagne omkostninger
Swap Point
Kurser

At beholde positioner i endnu en dag resulterer i opkrævningen
af en afgift, hvis swap kursen er negativ (hvis swap kursen er
positiv, vil du modtage en betaling).

Klik her

ADGANG TIL DIN INVESTERING:
● Du kan se din konto online til enhver tid ved at logge på din sikre webside.
● Du kan købe og sælge CFD’ere på Forex i markedstiden. Klik her for at se markedstiderne på

informationssektionen på din handelsside.
●

Afhængigt af din bank kan overførslen tage yderligere (2) dage.

OVERVEJELSER OM SKAT
Som FOREX handler anses alle profitter som indkomst, der skal beskattes. Du bliver så beskattet af profitter til din
marginale skatteprocent. K-SNA financial Services Ltd leverer ikke årlige skatteopgørelser eller nogen information om skat.
Konsulter din finansielle rådgiver eller kattekonsulent for yderligere skatteovervejelser.
HVAD SKER DER, HVIS FIRMAET ER UDE AF STAND TIL AT UDBETALE?
Hvis firmaet er ude af stand til at opfylde dets finansielle forpligtelse over for dig, kan du evt. tabe værdien af din
investering hos firmaet. Imidlertid er firmaet medlem af Investor Compensation Fund (2icf29 for kunder hos kypriotiske
investeringsfirmaer (“CIF”)), som sikrer kravene af de dækkede kunder mod FIF’ere, medlemmer af ICF gennem betalingen
af kompensation, som evt. kan overstige EUR20.000 totalt til hver dækket kunde, uanset antallet af konti, man har, valuta
og stedet, hvor investeringsservicen tilbydes. For yderligere information, besøg https://finmarket.com/safety-of-funds/
HVORDAN KAN JEG KLAGE.
Hvis du har en klage, så bør du kontakte firmaets afdeling for kundesupport ved e-mail på support@finmarket.com ELLER
overholdelsesafdeligen på compliance@finmarket.com ELLER skriftligt som vist på https://finmarket.com/contact-us
ANDEN RELEVANT INFORMATION
Yderligere information angående dette produkt kan findes på vores webside. Du bør sikre, at du læser vores juridiske
information, der er vist i vores juridiske sektion her

