
 

 

 

                                                      Faktablad - CFD för Index 

SYFTE 

Detta dokument ger kunden viktig information om CFD:er för Index som ett finansiellt instrument. Detta är inte 

reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa kunden att förstå karaktären, riskerna, kostnaderna, 

potentiella vinster och förluster för denna produkt, och för att hjälpa kunden att jämföra den med andra produkter.  

PRODUKT 

Namn: Windsor Brokers Ltd. ("Windsor Brokers", "Företaget")  

Hemsida: www.windsorbrokers.eu  

Telefonnummer för mer information: +357 25 500505   

Tillsynsmyndighet: Cyprus Security & Exchange Commission (”CySEC”) med licens nummer 030/04   

Faktabladet skapades: december 2018 Senast uppdaterad: augusti 2020  
 

 

OM DENNA PRODUKT: 

TYP 

 

Ett CFD-avtal (”contract for differences”) är ett hävstångsavtal som gör det möjligt för kunder att 

spekulera i prisskillnaden för den underliggande tillgången/det finansiella instrumentet. Kunder har 

möjligheten att köpa (eller gå ”lång”) CFD för att dra nytta av stigande priser i underliggande 

tillgångar/finansiella instrument, eller för att sälja (eller gå ”kort”) CFD för att dra nytta av 

sjunkande priser. Priset på CFD beror på det underliggande marknadspriset på tillgången/det 

finansiella instrumentet, vilket kan vara antingen det nuvarande priset ("spot") eller ett terminspris 

("future"). Om kunden till exempel har en "lång" position och priset på den underliggande 

tillgången/det finansiella instrumentet stiger så kommer värdet på CFD:en att öka. Kunden kan 

därför stänga positionen med det positiva resultatet och mellanpriset mellan "stängning” och 

”öppning" på CFD:en blir positivt. Om kunden har en "lång" position och priset på den underliggande 

tillgången/det finansiella instrumentet däremot sjunker så kommer värdet på CFD:en att minska. 

Kunden kan därför stänga positionen med det negativa resultatet och mellanpriset mellan 

"stängning" och ”öppning” på CFD:en blir negativt. Den underliggande hävstångseffekten i CFD:er 

ökar både vinster och förluster.  

 

MÅLSÄTTNI 

NG 

Målet med CFD-handel är att låta kunder göra transaktioner med hävstångseffekt på exponering av 

rörelsen i värdet på den underliggande tillgången/det finansiella instrumentet (antingen uppåt eller 

nedåt) utan att "köpa" eller "sälja" den underliggande tillgången/det finansiella instrumentet . 

Exponeringen har en hävstångseffekt eftersom CFD endast kräver att en del av det noterade värdet 

på kontraktet används som en initial tilläggssäkerhet, vilket är en av de viktigaste funktionerna i 

handel med CFD:er. CFD:er baserade på ”kontanta” priser har inte fördefinierade löptider och är 

därför öppna. CFD:er baserade på ”future”priser har däremot ett fördefinierat utgångsdatum, men 

de öppna positionerna överförs (det görs en "rollover") till nästa överlåtbara kontraktsmånad. Det 

finns därför ingen fördefinierad innehavstid för någon typ av CFD:er, och det är upp till kunden att 

bestämma innehavstiden utifrån sina egna strategier och mål. I de fall där en CFD:s prisrörelse går 

i motsatt riktning till det som förväntas och kapitalet i kundens konto minskar, d.v.s. om förlusten 

överstiger de ursprungliga marginalkraven, kan underlåtenhet att sätta in ytterligare medel för att 

uppfylla marginalkravet resultera i att kundens konto stoppas. I de fall där en CFD grundas på 

”future”-priset på den undertecknade tillgången/det finansiella instrumentet, och ska förnyas, och 

kunden inte har tillräckligt med medel för marginalkravet stängs CFD:en automatiskt vid 

utgångsdatumet. Företaget förbehåller sig rätten att ensidigt säga upp ett CFD-avtal när/om det 

anser att villkoren i avtalet mellan företaget och kunden inte har uppfyllts. 
 

AVSEDD 

KUND 

CFD:er är avsedda för kunder som har kunskap om eller har erfarenhet av handel med finansiella 

instrument. Kunder behöver förstå hur priserna på CFD:er erhålls, nyckelbegreppen marginal, 

hävstångshandel, kostnader och det faktum att förluster kan överstiga det initiala investerade 

beloppet, risk/belöningsprofil för de finansiella instrumenten jämfört med traditionell handel, utan 

hävstång och med förmågan att bära förluster utöver det initiala investerade beloppet.  
 

Du håller på att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå. 

 

http://www.windsorbrokers.eu/
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VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ I GENGÄLD? 
 

 

 

  Lägre risk                                                                               Högre risk 

Riskindikatorn ovan avser nivån som tilldelas handel med CFD:er jämfört med handel med finansiella instrument som 

inte har hävstång. CFD:er klassificeras som de finansiella instrument som har den högsta riskklassen, 7 av 7. Detta 

indikerar potentiella förluster på en mycket hög nivå. Det är möjligt att köpa eller sälja CFD:er i en annan valuta än 

basvalutan på kundens konto. Resultatet av transaktionen kan bero på valutakursen mellan valutorna. 

RESULTATSCENARIER 

 

Kunden väljer på eget initiativ typen av finansiella instrument för CFD:en, riktning (att ”köpa”, ”sälja”), när man ska 

handla, dvs. ”öppna” och ”stänga” öppna positioner, storleken på positioner, om man vill använda eventuella 

riskreducerande funktioner (till exempel stopporder, minska hävstången m.m.). Varje öppen position påverkas av andra 

positioner som hålls öppna, växelkurser, antal partier, marknadsförhållanden m.m. som kan ha en väsentlig påverkan 

på risken och avkastningen på relevanta transaktioner.  

Exemplet nedan visar ett scenario baserat på köpet av 1 parti av CFD för US30 (1 parti = 10 Indexpunkter på Dow 

Jones ) 

CFD för US30 (hålls intradag) 

CFD för US30 öppningspris: (P) 25040 

Handelsstorlek (per CFD): (TS) 1 LOT (10) 

Marginal %: (M) 5% 

Hävstång: (L) 1:20 

Marginalkrav ($): MR = P x TS x M $12520 

Nominellt handelsvärde ($): TN = MR x L 10 

 

KÖP/LÅNG 

Resultat-

scenario 

Stängningskurs 

 

(inkl. spread) 

Pris – 

förändring 

Vinst/ 

Förlu st 

KÖP/LÅNG 

Resultat-

scenario 

Stängningskurs 

 

(inkl. spread) 

Pris – 

förändr

ing 

Vinst/ 

Förlu st 

Positivt [25791]  3% 7,510$ Favourable [1.1757]  -3% 7,510$ 

Neutralt [25415]  1.5% 3,750$ Moderate [1.1939]  -1.5% 3,750$ 

Negativt [24289]  -3% -7,510$* Unfavourable [1.2485]  3% -7,510$* 

Stress [23538]  -6% -15,020$* Stress [1.2848]  6% -15,020$* 

Scenarierna ovan illustrerar hur exempeltransaktionen kan fungera beroende på marknadens rörelse för det relevanta 

finansiella instrumentet. Siffrorna ovan visar kostnaderna för transaktionen, enligt tillgångens/det finansiella 

instrumentets marknadsvillkor. Däremot inkluderas inte kostnaderna relaterade till provisioner, swappar och/eller 

rollover, mäklare eller skatt. Öppna CFDtransaktioner kan säkras och/eller stängas i fall där minimikravet för 

marginal inte upprätthålls. Kunden kan tappa hela investeringar.  

Marknadsutvecklingen i framtiden kan inte förutsägas exakt. De scenarier som visas är bara en indikation 

på några av de möjliga utfallen baserat på den senaste tidens avkastningar. Den faktiska avkastningen kan 

vara lägre.  

*Förlusten är begränsad till ditt kontosaldo eftersom företaget erbjuder negativt balansskydd.  

De siffror som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten. Om kunden har sålts denna produkt av någon annan 

eller har en tredje part som råder kunden om denna produkt inkluderar dessa siffror inga kostnader du betalar till dem. 

I tabellen har ingen hänsyn tagits till kundens personliga skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket han/hon 

får tillbaka.  

I riskindikatorn antas det att du kanske inte kan 
köpa eller sälja din CFD till det pris du önskade 
på grund av marknadens volatilitet eller att du 
kan behöva köpa eller sälja din CFD till ett pris 
som väsentligt påverkar hur mycket du får 
tillbaka. 

1 2 3 4 5 6 7 
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”Endast franska invånare: I enlighet med kraven från Autorité des marchés financiers (AMF) så har alla CFD:er inre 

skydd och kommer att stängas när förlusterna når den nödvändiga marginalen för att öppna positionen. ” 

HÄNDER OM FÖRETAGET INTE KAN BETALA? 

I den osannolika händelse att bolaget blir insolvent har kunder rätt till fordran som innehas av företaget genom 

Investor Compensation Fund. Eftersom lagstiftningen omfattar CFD:er har kunder rätt att kräva upp till 20 000 €. Mer 

information om Investor Compensation Fund går att hitta på CySEC:s webbplats under “Investor Compensation Fund 

(I.C.F.)”/ www.cysec.gov.cy 

VILKA ÄR KOSTNADERNA? 

Tabellen nedan visar olika kostnader som kan uppstå vid CFD för index 

“Engångskostnad” vid 

”ingångs-”              

och"utgångspositioner" 

Spread 
Detta är skillnaden mellan "köp-" och "säljpriset" som erbjuds för 

handel. 

“Engångskostnad” vid 

”ingång” 
Provision 

Detta är en provision som debiteras när du köper eller säljer en CFD 

som grundas på det handlade partiets storlek. Mer information finns på 

företagets kundportal. 

“Engångskostnad” vid 

”ingång” och "utgång" 

Valuta-

omvandling 

Realiserade och ej realiserade vinster/förluster konverteras eller 

denomineras automatiskt till kontons grundvalutor. 

”Löpande” kostnader  för 

öppna positioner 

Rollovers 

Swapkurs 

Eller 

Förvaring 

Positioner som hålls öppna över natten påverkas av bytesräntor, 

belopp som debiteras/betalas, beroende på ränteskillnaderna för 

upplåning eller utlåning mellan valutor. Konton som inte omfattas av 

avgifterna för swappar debiteras en förvaringsavgift, ett fast, negativt 

belopp som alltid debiteras kundernas konton. 

 

HUR LÄNGE SKA JAG HÅLLA DEN, OCH KAN JAG TA UT PENGAR TIDIGT? 

CFD:er är avsedda för kortvarig handel, i vissa fall intradagshandel, och är i allmänhet inte lämpliga för långsiktiga 

investeringar. Det finns ingen rekommenderad innehavstid och ingen ångerrätt. Kunder kan öppna och stänga en CFD 

för ett FX-par när som helst under marknadstiden för varje CFD. 

HUR KAN EN KUND STÄLLA FRÅGOR OCH/ELLER FRAMFÖRA KLAGOMÅL? 

För att ställa en fråga bör kunder kontakta vår kundtjänst via e-post på support@windsorbrokers.eu .  Ifall svaret inte 

är tillfredsställande bör klagomålet lämnas till complaints@windsorbrokers.eu  eller genom det formulär som ska skickas 

via post, förutsatt att brevet är officiellt registrerat via posten och att "Windsor Brokers Center, Compliance 

Department" på adressen 53 Spyrou Kyprianou, Mesa Yitonia, 4003 Limassol, Cypern står angivet.  Om en kund inte 

anser att hans/hennes klagomål har lösts på ett tillfredsställande sätt kan kunden föra vidare sitt klagomål till 

Republiken Cyperns finansombudsman. Se företagets Reklamationsförfarande för ytterligare information 

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION? 

Detta faktablad ger en sammanfattning av information som handlar om handel med CFD:er. Det är utformat för att 

informera kunder ytterligare, utöver informationen som ges i "Handelsvillkor" och "Produktomfattningar", innan beslut 

om handel fattas. Detta faktablad bör inte betraktas som ett råd. Innan ett konto öppnas och transaktioner görs måste 

kunden läsa all dokumentation som utgör en del av avtalet mellan parterna, inklusive Kundkontoavtal, 

Onlineåtkomstavtal, Mobilhandelsavtal, Uttalande om risker, Handelsvillkor och Produktomfattningar. 
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