
 

 

 

 

                                                    Lykilupplýsingar (“KID”) – CFD fyrir Futures 

TILGANGUR 

Þetta skjal veitir viðskiptavininum lykilupplýsingar um mismunarsamning (CFD) fyrir Futures, sem fjármögnunarleið. 

Þetta er ekki markaðsefni. Upplýsingarnar eru nauðsynlegar samkvæmt lögum til að aðstoða viðskiptavini við að skilja 

eðli, áhættu, kostnað, hugsanlegan hagnað og tap af þessari vöru og til að hjálpa viðskiptavinum að bera þær saman 

við aðrar vörur. 

VARA 

Nafn: Windsor Brokers Ltd. (“Windsor Brokers”, “Company”)  

Vefsíða:: www.windsorbrokers.eu 

Símanúmer til að fá frekari upplýsingar: +357 25 500505 

Eftirlitsstofnun: Öryggis- og skiptinefnd Kýpur (“CySEC”) með leyfisnúmer 030/04  

Dagsetning KID framleiðslu: Desember 2018 Síðast uppfært: Ágúst 2020 
 

 

HVERNIG ER ÞESSI VARA: 

TEGUND 

 

Mismunarsamningur („CFD“) er skuldsettur samningur sem gerir viðskiptavinum kleift að geta sér 

til um verðmun á undirliggjandi eignarlið/fjármögnunarleið. Viðskiptavinir hafa getu til að kaupa 

(eða fara „Langt“) CFD til að njóta góðs af hækkandi verði á undirliggjandi 

eignarlið/fjármögnunarleið; eða að selja (eða fara „stutt“) CFD til að njóta góðs af lækkandi verði. 

Verð CFD er unnið út frá verði á undirliggjandi markaðsverði eignarliðs/fjármögnunarleiðar sem 

getur verið annað hvort núverandi („blettur“) verð eða framvirkt verð („framtíð“). Til dæmis, ef 

viðskiptavinir halda „langri“ stöðu og verð á undirliggjandi eignarlið/fjármögnunarleið hækkar, 

mun verðmæti CFD aukast og sem slíkir geta viðskiptavinir lokað stöðunni með jákvæðri útkomu, 

munurinn á „ lokun “og„ opnun “verðs CFD er jákvætt. Hins vegar, ef viðskiptavinir halda „langri“ 

stöðu og verð á undirliggjandi eignarlið/fjármögnunarleið lækkar, þá lækkar verðmæti CFD og þar 

af leiðandi gætu viðskiptavinir lokað stöðunni með neikvæðri útkomu, munurinn á „lokun“ og 

„opnun“ verðs CFD er neikvætt. Innbyggð skuldsetning innan CFD hefur bæði áhrif á hagnað og 

tap.  

 

MARKMIÐ 

Markmið viðskipta með CFD er að leyfa viðskiptavinum að eiga viðskipti með skuldsettum váhrifum 

á hreyfingu á verðmæti undirliggjandi eignarliðs/fjármögnunarleiðar (annað hvort upp eða niður), 

án þess að „kaupa“ eða „selja“ undirliggjandi eignarlið/fjármögnunarleið. Útsetningin er skuldsett 

þar sem CFD krefst þess aðeins að hlutfall af hugmyndafræðilegu gildi samningsins verði notað 

sem fyrsta svigrúm, sem er eitt af lykilatriðunum í viðskiptum með CFD. CFD sem byggist á 

„reiðufé“ verðum eru ekki með fyrirfram skilgreindan gjalddaga og er því opinn; á móti hafa CFD 

sem byggjast á „framtíðar“ verði fyrirfram skilgreindan fyrningardag en opnum stöðum er „rúllað“ 

yfir á næsta söluhæfa samningsmánuð. Fyrir vikið er ekkert fyrirfram skilgreint eignarhaldstímabil 

fyrir báðar tegundir CFD og það er að mati viðskiptavina að ákvarða eignarhaldstímabilið, byggt á 

þeirra eigin stefnu og markmiðum. Í tilfellum þar sem verðhreyfing CFD er í gagnstæða átt frá því 

sem gert var ráð fyrir og eigið fé reikninga viðskiptavina minnkar, þ.e. tap er umfram 

upphafskröfur, ekki er lagt inn viðbótarfé til að mæta kröfu tryggingarþekju þá gæti það leitt til 

þess að reikningum viðskiptavina verði lokað. Í tilvikum þar sem CFD byggist á „framtíðarverði“ 

undirritaðs eignarlið/fjármögnunarleiðar, sem er háð „veltu“, ef upp kemur sú staða að 

viðskiptavinir nái ekki að halda nægilegu fé fyrir kröfu um tryggingarþekju verður CFD lokað 

sjálfkrafa á fyrningardegi. Fyrirtækið heldur áfram að geta sagt upp einhliða CFD samningi 

þegar/þar sem það telur að skilmálar samningsins, milli fyrirtækisins og viðskiptavinar, hafi verið 
rofinn. 

 

  

FYRIRHUGUÐ 

SMÁSALA 

VIÐSKIPTA- 

VINAR 

CFD er ætlað viðskiptavinum sem hafa þekkingu á eða hafa reynslu af viðskiptum með skuldsetta 

fjármögnunarleið. Viðskiptavinir þurfa að skilja hvernig verð CFD er unnið, lykilhugtök álagningar, 

skuldsett viðskipti, kostnaður og sú staðreynd að tap getur verið meira en upphafleg upphæð sem 

fjárfest var, áhætta/umbunarsnið fjármögnunarleiðar miðast við hefðbundin viðskipti, án 

skuldsetningar og þar sem tap getur verið umfram upphaflega fjárfestingu.  
 

Þú ert um það bil að fara að kaupa vöru sem er ekki einföld og getur verið erfitt að skilja. 

http://www.windsorbrokers.eu/
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HVER ER ÁHÆTTAN OG HVAÐ GÆTI ÉG FENGIÐ Í STAÐINN? 
 

 

 

  Lítil áhætta                                                                              Mikil áhætta 

Áhættuvísirinn hér að ofan vísar til þess stigs sem úthlutað er til viðskipta með CFD, samanborið við viðskipti 

fjármögnunarleiða sem ekki eru skuldsettar. CFD eru flokkaðir sem fjármögnunarleið með mestu áhættuna, 7 af 7. 

Þetta bendir til hugsanlegs taps á mjög háu stigi. Það er mögulegt að kaupa eða selja CFD í öðrum gjaldmiðli en 

grunngjaldmiðli reikninga viðskiptavina. Útkoma viðskiptanna getur verið háð gengi gjaldmiðlanna. 

ATBURÐARÁS FRAMKVÆMDA 

Viðskiptavinur er að velja að eigin frumkvæði gerð CFD fjármögnunarleiðar, stefnu (að „kaupa“ „selja“, hvenær á að 

eiga viðskipti, þ.e.a.s. „opna“ og „loka“ opnar stöður, stærð stöðu, hvort nota eigi einhverjar aðgerðir til að draga úr 

áhættu (svo sem fyrirskipanir um að stöðva tap, draga úr skuldsetningu o.s.frv.). Hver opin staða hefur áhrif á aðra 

opna stöðu sem er opin, gengi, fjöldi hlutskipta, markaðsaðstæður o.s.frv., sem geta haft veruleg áhrif á áhættu og 

ávöxtun viðeigandi viðskipta.  

Dæmið hér að neðan sýnir atburðarás sem byggist á því að kaupa 1 hlut í gull CFD (1 hluti = 100oz) 

GOLD CFD CFD (haldin innan dags) 

GOLD CFD opnunarverð: (P) 1212.45 

Viðskiptastærð (á CFD): (TS) 1 LOT (100oz ) 

Takmark %: (M) 5% 

Skuldsetning: (L) 1:20 

Krafa um tryggingarþekju  ($): MR = P x TS x M $6,062.25 

Sýndargildi viðskipta ($): TN = MR x L $121,245 

 

KAUPA/ 

LANGT 

Framkvæmdarsvið  

Lokaverð 

(dreifing 

innifalin) 

Verðbreyting 
Gróði/ 

Tap 

SELJA/ 

STUTT  

Framkvæ 

mdarsvið 

Lokaverð 

(dreifing 

 innifalin) 

Verðbreyting 
Gróði/ 

Tap 

Hagstætt [1248.82]  3% +3637$ Hagstætt [1176.08]  -3% +3637$ 

Hóflegt [1230.63]  1.5% +1818$ Hóflegt [1194.26]  -1.5% +1818$ 

Óhagstætt [1176.08]  -3% -3637$* Óhagstætt [1248.82]  3% -3637$* 

Streita [1139.70]  -6% -7275$* Streita [1285.20]  6% -7275$* 

Aðstæður hér að ofan sýna hvernig dæmi um viðskipti gefur árangur, háð því hvað markaðsfærsla viðkomandi 

fjármögnunarleiðar var. Tölurnar hér að ofan sýna kostnað sem tengist viðskiptunum, miðað við markaðsskilyrði 

eignarinnar/fjármögnunarleiðarinnar, en fela ekki í sér kostnað sem tengist þóknun, skiptasamningum og/eða veltu, 

umboðsaðilum eða skatti. Opinn CFD viðskipti má verja og/eða loka í tilvikum þar sem lágmarkskröfu er ekki 

viðhaldið. Viðskiptavinurinn gæti tapað öllum fjárfestingum.  

Ekki er hægt að spá nákvæmlega um þróun markaðarins í framtíðinni. Aðstæður sem sýndar eru eru aðeins 

vísbending um nokkrar mögulegar niðurstöður byggðar á nýlegri ávöxtun. Raunveruleg ávöxtun gæti verið 

lægri.  

* Tapið er takmarkað við reikninginn þinn þar sem fyrirtækið býður upp á vörn gegn neikvæðri innistöðu. 

Tölurnar sem sýndar eru sýna allan þann kostnað sem tengist vörunni. Ef viðskiptavininum hefur verið seld þessi vara 

af einhverjum öðrum eða þriðji aðili hefur ráðlagt viðskiptavininum um þessa vöru, þá innihalda þessar tölur ekki neinn 

kostnað sem þú greiðir þeim aðilum. Tölurnar taka ekki tillit til skattaástands viðskiptavinarins sem getur einnig haft 

áhrif á það hve mikið hann/hún fær aftur.  

“Aðeins franskir íbúar: Í samræmi við kröfur Autorité des marchés financiers (AMF) hafa allir CFD stjálftryggða vernd 

og verður lokað þegar tap nær tilskildu takmarki til að opna stöðuna.” 

Áhættuvísirinn gerir ráð fyrir að þú gætir eflaust 
ekki keypt eða selt CFD þinn á því verði sem þú 
vildir vegna sveiflna á markaðnum eða að þú 
gætir þurft að kaupa eða selja CFD þinn á verði 
sem hefur veruleg áhrif á það hversu mikið þú 
færð til baka. 

1 2 3 4 5 6 7 
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HVAÐ GERIST EF FYRIRTÆKIÐ GETUR EKKI BORGAÐ ÚT? 

Ef svo ólíklega vill til að félagið verði gjaldþrota, eiga viðskiptavinir rétt til að krefjast sjóða, sem fyrirtækið hefur 

undir höndum, í gegnum jöfnunarsjóð fjárfesta. Taka skal tillit til þess að löggjöfin nær til CFD einstaklinga, 

viðskiptavinir eiga rétt á kröfum upp að allt að 20.000 evrur. Nánari upplýsingar um jöfnunarsjóð fjárfesta er að finna 

á vefsíðu CySEC undir “Jöfnunarsjóður fjárfesta (I.C.F)” / www.cysec.gov.cy 

HVER ER KOSTNAÐURINN? 

Taflan hér að neðan sýnir mismunandi kostnað sem kann að eiga sér stað með CFD fyrir Futures 

“One off” kostnaður 

við “entry” og “exit” 

stöður 

Dreifing Þetta er mismunurinn á „kaup“ og „sölu“ verði sem boðið er til viðskipta. 

“One off” kostnaður 

við „‟entry‟‟ 
Þóknun 

Þetta er þóknun sem er gjaldfærð þegar þú kaupir eða selur CFD Future 

miðað við hlutastærð viðskipta þinna. Nánari upplýsingar er að finna á 

vefgátt viðskiptavina fyrirtækisins. 

“One off” kostnaður 

við “entry” og “exit” 

Gjaldeyris 

breyting 

Innleystur og óinnleystur hagnaður/tap er sjálfkrafa breytt/gefinn upp á  

grunngjaldmiðli reikninga. 

“Viðvarandi” 

Kostnaður við opnar 

stöður 

Velta/ 

Skipta um 

verð eða 

geymslu 

Stöðum sem haldið er opnum yfir nótt eru háðar skiptisgengi, innheimtu 

fjárhæða/greidd, miðað við vaxtamun til að lána eða lána einn gjaldmiðið 

á móti öðrum. Samt sem áður eru þeir reikningar sem ekki eru rukkaðir 

um skiptagjöld rukkaðir um „geymslu“ gjald, fast gjald, neikvæða 

fjárhæða, alltaf gjaldfærð á reikninga viðskiptavina. 

 

HVERSU LENGI ÆTTI ÉG AÐ HALDA Í ÞAÐ OG GET ÉG TEKIÐ PENINGA ÚT SNEMMA? 

CFD eru ætlaður til skammtímaviðskipta, í sumum tilvikum innan dags viðskipta, og er almennt ekki hentugur til 

langtímafjárfestinga. Það er engin ráðlagður eignartími og ekkert afturköllunartímabil. Viðskiptavinir geta opnað og 

lokað CFD á FX pari hvenær sem er á markaðstíma hvers CFD. 

HVERNIG GETUR VIÐSKIPTAVINUR SPURST FYRIR OG/EÐA LAGT FRAM KVÖRTUN? 

Til að leggja fram fyrirspurnir ættu viðskiptavinir að hafa samband við þjónustudeild okkar með tölvupósti á 

support@windsorbrokers.eu .  Í þeim tilvikum þar sem svarið er ekki fullnægjandi ber að leggja fram kvörtun til 

complaints@windsorbrokers.eu   eða senda erindið með pósti að því tilskildu að bréfið sé opinberlega skráð með pósti 

og tilgreint á öllum tímum„ Windsor Brokers Center, Regludeild á  53 Spyrou Kyprianou, Mesa Yitonia, 4003 Limassol, 

Kýpur. Ef viðskiptavinurinn telur að ekki hafi verið unnið úr kvörtun hans getur hann vísað kvörtun sinni til 

fjármálaumboðsmanns lýðveldisins Kýpur. Hafðu samband við fyrirtækið um málsmeðferð kvartana fyrir frekari 

upplýsingar.  

AÐRAR VIÐEIGANDI UPPLÝSINGAR? 

Þessar lykilupplýsingar veita yfirlit yfir þær upplýsingar sem tengjast viðskiptum með CFD. Hann er hannaður til að 

upplýsa viðskiptavini, auk upplýsinganna sem gefnar eru upp í „viðskiptaskilyrðum“ og „vöruyfirliti“, áður en ákvörðun 

um viðskipti er tekin. Ekki ætti að líta á þessar lykilupplýsingar (KID) sem ráðleggingar. Áður en viðskiptavinur opnar 

reikning og hefur viðskipti, ætti hann að lesa öll þau gögn sem eru hluti af samskiptum aðila, þ.m.t. Samningur reiknings 

viðskiptavinar, samningur um netaðgang, samningur um farsímaviðskipti, yfirlýsing um áhættuskuldbindingu, 

viðskiptaskilyrði og yfirlit yfir vöru. 
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