Nøgledokument med investorinformaton: CFD’ere på egenkapital/aktier.
FORMÅL
Dette giver dig nøgleinformation om dette investeringsprodukt. Det er ikke markedsføring eller juridisk bindende materiale.
Informationen kræves ved lov for at hjælpe dig med at forstå karakteren, risiciene, omkostningerne, potentielle gevinster og
tab ved at investere i dette produkt og for at hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter. Inden du beslutter
at åbne en konto, foreslår vi, at du læser hele dokumentet sammen med vores betingelser og vilkår.
RISIKOALARM
Du skal lige til at handle på et marked, som ikke er enkelt og kan være vanskeligt at forstå.
PRODUKT: Kontrakt om forskelle (“CFD’ere”) på aktier, også kendt som værdipapirer eller egenkapital (herefter omtalt som
“produkt”). Videre oplysninger angående produktet, vi for tiden tilbyder som CFD’ere, kan findes på vores webside her.
Dette dokument blev sidst opdateret den 11/14/2018.
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, Kypern. For yderligere information,
ring til +357 25 254070 eller besøg os på https://finmarket.com/contact-us/
KOMPETENT AUTORITET: Selskabet er autoriseret og reguleret af Cyprus Securities and Exchange Commission (“CySEC”), 27
Diagorou Str. CY-1097, Nicosia, Kypern.
HVAD ER DETTE PRODUKT?
CFD’ere:
CFD’ere er kontrakter mellem to parter for at betale forskellen mellem åbnings- og lukningsprisen på det underliggende
aktiv. Bemærk, at CFD’ere er gearede produkter. På grund af gearing bliver åbne positioner opkrævet en daglig
finansieringsafgift ved slutningen af dagen. Handel på marginen kræver, at du forstår den underliggende risiko ved aktivet,
fordi du får udsættelse for store profitter, hvis prisen bevæger sig til din fordel. Du risikerer betydelige tab, hvis prisen
bevæger sig mod dig. Når du ikke får indbetalt yderligere midler for at vedligeholde marginkravene pga. en negativ
prisbevægelse, kan det forårsage at CDF positionen lukkes automatisk. Dette vil resultere, når din tilbageværende kontos
egenkapital falder under kravet til medligeholdelsesmargin.
TYPE:
Produktet gør dig i stand til at få udsættelse for fluktueringer I forbindelse med de underliggende aktier uden, at du fysisk
ejer den. CFD’ere på aktier betragtes som en slags kontrakt til forskelligheder (CFD), som er en aftale mellem en køber og en
sælger om at udveksle forskellen i værdi af et bestemt underliggende instrument i perioden mellem, når kontrakten åbnes,
og når den lukkes. Forskellen, der skal udveksles, bestemmes dagligt af ændringen i den lukkende referencepris på det
underliggende instrument. Hvis derfor det underliggende instrument stiger I pris, modtager køberen kontanter fra sælgeren
og omvendt. Aktier repræsenterer enheder, I hvile et selskabs kapital deles med henblik på investering og ejerskab.
MÅL :
Målet med at handle CFD’ere på aktier er, at det tillader dig at spekulere I stigende og faldende priser på den underliggende
aktie ved at få udsættelse for de underliggende aktier. Du modtager indirekte udsættelse for den underliggende aktie uden
at eje den Ved at handle med os modtager du udsættelse for den underliggende akties præstation, men uden fysisk ejerskab
eller andre rettigheder til et sådant underliggende aktiv. Aktier repræsenterer den virkelige værdi af en del i en investering.
TERM:
CFD’ere på aktier er ikke listede instrumenter, men handles som “over disken”-kontrakter mellem kunden og selskabet. Det
kræves, at investorer betaler et første indskud eller margin straks, når positionen åbnes. Handel på marginen kan forøge alle
tab eller gevinster, du tjener. Denne første margin returneres, når positionen lukkes.
DETAILINVESTORER EGNEDE TIL HANDEL PÅ CFD’ERE?
Handel med dette produkt er højst risikabel og egner sig ikke til alle såsom investorer, som (i) som ikke ønske at blive udsat
for volatile markeder, og (ii) som ønsker kapitalbeskyttelse. Det egner sig bedst for investorer, som (i) har en høj
risikotolerance, (ii) ønsker generelt at opnå korttidsudsættelse for finansielle instrumenter/markeder, og har en
forskelligartet investerings- og opsparingsportefølje, (iii) handler med penge de har råd til at tabe, og (iv) har erfaring i og
har det godt med at handle på finansielle markeder og forstår separat virkningen af og risiciene, der er forbundet med handel
på marginen.

HVAD KAN JEG HANDLE
Med din konto hos selskabet kan du handle CFD’ere på akter vist her
RISIKO- OG BELØNNINGSPROFIL:
Den primære fordel ved en CFD er at tillade en investor at opnå gearet udsættele for bevægelsen af det underliggende aktiv
(fx. Forex, indekser, handelsvarer) enten op eller ned uden at eje det fysiske produkt. Du kan forvente følgende fordele:
•
•
•
•
•
•
•

CFD1ere er karakteristisk likvide og handles let
CFD’ere giver en højst kapitaleffektiv måde til at deltage i ovenstående aktivklasser
Du kan sælge (short) CFD’ere og drage fordel af en nedadgående prisbevægelse
Prisdannelsen på CFD’ere er transparent
Adgang til live priser
Arrangere alarmer til nye muligheder, som matcher din handelsstrategi
Evnen til at administrere risiko ved at arrangere en “prisovervågnings-“ og “stop tabs”-facilitet.

Risikoen ved CFD’ere er, at den anden part til kontrakten er ude af stand til at opfylde deres forpligtelse. Dette er kendt om
modpartsrisiko. Investorer bruger margin til at handle CFD’ere, som udsætter investoren for marginkald, dersom værdien af
porteføljen falder under minimumsniveauet. Profit og tab på CFD handler sker, når en investor gennemfører en lukkende
handel. Da CFD’ere anvender en høj grad af gearing, kan investorer tabe hurtigt, dersom prisen på det underliggende
værdipapir bevæger sig i en uønskede retning. Således bør investorer være omhyggelige, når de anvender CFD’ere.
Vi kører med en beskyttelse mod negative balance, dvs. du kan ikke tabe mere end egenkapitalen på din handelskonto,
imidlertid risikerer du at tabe kapitalinvesteringen hos os. Da CFD’ere kan bruge en høj grad af gearing, kan investorer tabe
og/eller vinde penge hurtigt, dersom prisen på det underliggende værdipapir bevæger sig i en uønsket/ønsket retning.
Således bør investorer være omhyggelige, når de anvender CFD’ere. CFD handel foretages på elektroniske platforme. Der
kan være tider, hvor systemnedbrud eller andre nedbrud opstår. Dette kan 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 børspriser.
Priserne på CFD’ere samt deres kommercielle begreber som spredningerne og afgifter hen over natten kan varieres for at
reflektere perioder med faktisk forventet, forhøjet markedsvolatilitet. Afhængigt af denominationen på din handelskonto og
valutaen på det uderliggende instrument, du handler, udsættes dit endelige afkast måske for vekselkursrisikoen mellem de
to valutaer.
RISIKOINDIKATOR:
Risikoindikator-resumeet (“SRI”) er en vejledning til risikoniveauet ved dette produkt sammenlignet med andre produkter.
Det viser, hvor sandsynligt det er, at produktet vil tabe penge pga. bevægeler på markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at
betale dig. Vi har klassificeret dette produkt som 7 ud af 7, hvilket er den højeste risikoklasse. Dette vurderer de potentielle
tab fra fremtidige præstationer til at være på et meget højt niveau. Dårlige markedsforhold vil højst sandsynligt påvirke
selskabets evne til at betale dig.
Lavere risiko
Typisk lavere belønninger
1

2

3

Højere risiko risk
Typisk højere belønninger
4

5

6

Risikoindikatoren et sat til 7 (dvs. en meget høj
risiko pga. kendsgerningen at:
●

7

●
●

Den er volatil og udsat for uforudsebare
udsving.
Spredning udvides med reduceret
likviditet.
Hele din investering kan være risikofyldt.

PRÆSTATIONSSCENARIER:
Tabellen nedenfor illlustrerer, hvordan din investering kunne præstere (dvs. potential profit og tab) I forbindelse med
forskellige scenarier.*
Disse scenarier antager, at investoren (i) har en egenkapital til start på EUR1000, (ii) vælger at købe/sælge 1 aktie CFD
kontrakter, at (iii) denne særlige CFD kontrakt har en omkostning på €0,01 procent bevægelse i aktieprisen (dvs. du vil tjene
eller tabe €0,01 for hver cent, prisen bevæger sig) og (iv) prisen, som investoren kan købe til, er EUR1000,00.
Præstationsscenarier
Stressscenarie: Du “go long
“(køber), prisen falder med
10.000 cent (€100), og du
modtager et marginkald

Handelsprofit eller -tab
Åbningspris: €1000.00
Lukningspris: €900.00

Ny egenkapital
€900

-€100

Ugunstig scenarie: Du “go
short” (sælger), prisen øges Åbninspris: €1000.00
-€7
med 700 cent (EUR7), og du Lukningspris €1007.00
forlader positionen.
Moderat scenarie: Du go
long” eller “short” og forlader Åbningspris: €1000.00
€0
positionen ved same kurs, Lukningspris: €1000.00
som du gik ind.
Gunstig scenari: Du ”go long”
(køber). Prisen øges med 500 Åbningspris: €1000.00
€5
cent (€5), og du forlader Lukningspris: €1005.00
positionen.
*Omkostninger til at ligge med hen over natten eller kommissionen er ikke inkluderet.

€993

€1000

€1005

Der findes et antal handelsrisikotyper, som du bør være bevidst om, inden du handler. Faktorer, der påvirker produktets
præstation, inkluderende, men er ikke begrænset til:
•
Gearingsrisiko
•
Marginrisiko
•
Udenlandsk vekslerisiko
•
Markedsrisiko
•
Ureguleret markedsrisiko.
•
Risiko for nedbrudt marked
•
Modpartsrisiko
•
Online handelsplatforms- og IT risiko
•
Interessekonflikter
•
Valutarisiko
De ovennænte risici er ikke udtømmende. Angående valutarisiko er det muligt at modtage betalinger i en valuta, som er
forskellig fra basisvalutaen på din konto, så det endelige afkast, du vil modtage, afhænger af vekslekursen mellem de to
valutaer. Denne risiko er ikke overvejet i indikatoren, der er nævnt ovenfor. Handelsrisici forstørres ved gearing. I tider med
høj volatilitet kan værdier fluktuere betydeligt. Sådanne fluktuationer er endog mere betydelige i tilfælde af gearede
positioner og kan påvirke dine positioner negativt. I tilfælde af misligholdelse kan dine positioner blive lukket. Du bøt
omhyggeligt overveje, om handel med gearede produkter såsom FD’ere egner sig for dig. For yderligere information om
gearing og firmaets politik mht. risikoafsløring, så Klik her for at besøge firmaets webside.
Sikr, at du fuldtud forstår risiciene og sørger for at styre din udsættelse. Det er vigtigt at sikre, at du har det godt med
risikoniveauet, som dit valgte instrument har. Hvis du er usikker på, hvordan du skal investere, kan en finansiel rådgiver
eventuelt hjælpe dig med at foretage korrekte valg.
HVOR LÆNGE BØR JEG BEHOLDE DEN, OG KAN JEG HÆVE TIDLIGT?
CFD’ere egner sig generelt ikke til langtidsinvesteing og/eller anbefalet besiddelsesperiode. Således kan du åbne og lukke en
CDF til enhver tid I markedstiden for den underliggende aktie. Bemærk, at selskabet kan lukke din position uden at bede om
dit samtykke i forvejen, hvis der ikke er nogen tilstrækkelig margin på din konto. Yderligere kan du hæve midler, der er til
rådighed på din konto til enhver tid.
MINIMUMSINVESTERING:
Angående en ny position, dens mindste udsættelsesværdi, de første krav til indsættelsesprocent og første margin kan du se
på firmaets Gearingspolitik..
AFGIFTER OG OMKOSTNINGER:
Du tilrådes at få en forståelse af alle engangsomkostningerne og gentagne omkostninger angående CFD’ere på indekser, som
du lige skal til at handle. Disse opkrævninger vil reducere alle nettoprofitter eller forøge dine tab. For yderligere information
Klik her
DENNE TABEL ANGIVER DE FORSKELLIGE TYPER AFGIFTER OG OMKOSTNINGER FOR CFD’ERE PÅ INDEKSER
Forskellen
mellem
budprisen
(salgsprisen) og prisen, der bedes om,
Spredninger
på tidspunktet for indgåelsen af
transaktionen og reflekterer delvis

Engangsomkostninger

Kommission

Veksleafgifter

Ækvivalent
dividende

Gentagne
omkostninger

Finansieringsafgift

med

spredningerne af det únderliggende
instrument, der handles på. Derfor kan
omkostningerne være forskellige
afhængigt af markedforholdene.
Afgiften, der skal opkræves ved
åbningen
og
lukningen
af
transaktiionern. Afgiften vedrører alle
handelskontiene.
Afgiften relateret til indgåelsen af
transaktionen
i
valgte
CFD
instrumenter, forbundet med afgifter
på det underliggende marked.
Afgiften
forbundet
med
dividendebetaling mht. udvalgte CFD
instrumenter. Firmaet kan evt.
opkræve en behandlingafgift i tilfælde
af
selskabets
dividendebetaling.
Dividende modtages på din konto for
lange positioner og betales for korte
positioner.
At ligge inde med positioner i endnu er
dag resulterrer i opkrævning af en afgift
-

Klik her

Klik her

ADGANG TIL DIN KONTO::
● Du kan se din konto online til enhver tid ved at logge på din sikre webside.
● Du kan købe og sælge CFD’ere på aktier i markedstiden. Klik her for at se markedstiden i informationsafdelingen
på vores handelsside.
● Afhængigt af din bank, kan overførslen tage endnu to (2) dage.
SKATTEOVERVEJELSER:
Som handlende anses alle profitter som skattepligtig indkomst. Du bliver så beskattet på profitter til din marginale skattesats.
Selskabet leverer ikke årlige skatteopgøreler eller nogen information om skat. For yderligere skatteovervejelser, så konsulter
din finansielle rådgiver eller skattekonsulent.
HVAD SKER DER, HVIS SELSKABET ER UDE AF STAND TIL AT UDBETALE?
Hvis selskabet er ude af stand til at opfylde dets finansielle forpligtelse over for dig, kan du evt. tabe værdien af din investering
hos firmaet. Firmaet er imidlertid medlem af Investor Compensation Fund (“ICF”) for kunderne hos kypriotiske
investeringsfirmaet (“CIFs’ere”), som sikrer kravene hos de dækkede kunder mod CIF’ere, medlemmer af ICF, gennem
betalingen af kompensation, som kan overtige EUR20.000 i alt til hver dækket kunde, uanset antallet af konti, der ejes,,
valutaer og tilbudsstedet for investeingsservicen. For mere information, så besøg https://finmarket.com/safety-of-funds/
HVORDAN KAN JEG KLAGE?
Hvis du har en klage,så bør du kontakte selskabets afdelig for kundesupport ved e-mail på support@finmarket.com ELLER
Compliance Department på compliance@finmarket.com ELLER skriftligt som vist på https://finmarket.com/contact-us
ANDEN RELEVANT INFORMATION:
Videre information angående dette private produkt kan findes på vores webside. Du bør sikre, at du har læst alle vores
juridiske informationer, der vises i lovsektionen af vores webside her.

