
 

 

 

                                                       Nøkkelinformasjonsdokument (“KID”) - CFD på aksjer 

FORMÅL 

Dette dokumentet gir klienten nøkkelinformasjon om CFD-ene på aksjer, som et finansielt instrument. Det er ikke 

markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe klienter med å forstå arten, risikoen, kostnadene, de 

potensielle gevinstene og tapene knyttet til dette produktet og for å hjelpe kundene med å sammenligne det med andre 

produkter. 

PRODUKT 

Navn: Windsor Brokers Ltd. (“Windsor Brokers”, “Selskap”) 

Nettside: www.windsorbrokers.eu 

Telefonnummer for ytterligere informasjon: +357 25 500505 

Tilsynsmyndighet: Cyprus Security & Exchange Commission (“CySEC”) med lisens nummer 030/04 

Dato for KID-produksjon: Desember 2018 Siste oppdatering: August 2020  
 

 

HVA ER DETTE PRODUKTET: 

TYPE 

 

En differansekontrakt (“CFD”) er en utnyttet kontrakt som gjør det mulig for kunden(e) å 

spekulere i prisforskjellen på underliggende aktiva/det finansielle instrumentet. Kunder har 

muligheten til å kjøpe (eller gå “long”) CFD for å dra nytte av stigende priser i underliggende 

aktiva/det finansielle instrumentet; eller å selge (eller gå "short") CFD for å dra nytte av fallende 

priser. Prisen på CFD er avledet fra prisen på den underliggende markedsprisen på aktiva/det 

finansielle instrumentet, som kan være enten dagens ("spot") pris eller en fremtidig ("future") 

pris. For eksempel, hvis kunder har en "long" posisjon og prisen på underliggende aktiva/det 

finansielle instrumentet stiger, vil verdien av CFD øke, og som sådan kan klienter avslutte 

posisjonen med det gunstige resultatet, forskjellen mellom "avslutnings-" og "startprisen" på CFD 

vil være positiv. Motsatt, hvis klienter har en "lang" posisjon og prisen på underliggende 

aktiva/det finansielle instrumentet faller, vil verdien av CFD synke, og som sådan kan klienter 

stenge posisjonen med det negative utfallet, forskjellen mellom "lukke"- og "åpneprisen" for CFD 

er negativ. Utnyttelsen innebygd i CFD-er har effekten av å forstørre både fortjeneste og tap. 

 

MÅL: 

Målet med trading med CFD er å tillate kunder å handle med en utnyttet eksponering av 

bevegelsen i verdien av underliggende aktiva/det finansielle instrumentet (enten opp eller ned), 

uten å "kjøpe" eller "selge" underliggende aktiva/det finansielle instrumentet . Eksponeringen er 

utnyttet siden CFD bare krever en andel av den anslåtte verdien av kontrakten som skal brukes 

som en startmargin, som er en av nøkkelfunksjonene i trading med CFD. CFD-er basert på 

”kontantpriser” har ikke en forhåndsdefinert forfallstid og er derfor åpen; derimot har CFD-er 

basert på "fremtidige" priser en forhåndsdefinert utløpsdato, men de åpne posisjonene blir "rullet 

over" til neste omsettelige kontraktsmåned. Som et resultat er det ingen forhåndsdefinert 

holdeperiode for noen type CFD-er, og det er opp til kunden å bestemme holdeperioden, basert 

på deres egen strategi og mål. I tilfeller der prisbevegelsen på CFD er i motsatt retning av det 

forventede og egenkapitalen i kundenes kontoer reduseres, dvs. tap overstiger de opprinnelige 

marginkravene, kan unnlatelse av å sette inn ytterligere midler for å oppfylle marginkravet, 

resultere i at kundenes kontoer blir stoppet. I tilfeller hvor CFD er basert på den "fremtidige" 

prisen på undertegnede aktiva/finansielle instrumenter, utsatt for "roll over", i tilfelle der klienter 

ikke klarer å ha tilstrekkelige midler til marginbehovet, vil CFD automatisk bli stengt på 

utløpsdatoen. Selskapet beholder muligheten til ensidig å si opp enhver CFD-kontrakt når/der det 

anser at vilkårene i avtalen, mellom selskapet og klienten, er brutt. 

TILTENKT 

SALGSKLIENT 

CFD-er er beregnet på kunder som har kunnskap om eller har erfaring med trading med finansielle 

instrumenter. Klienter må forstå hvordan prisene på CFD-er er avledet, nøkkelbegrepene margin, 

utnyttet trading, kostnader og det faktum at tap kan overstige det investerte beløpet, risiko-

/gevinstprofil for de finansielle instrumentene sammenlignet med tradisjonell trading, uten giring 

og ha evnen til å bære tap utover det opprinnelige investerte beløpet.  
 

Du er i ferd med å kjøpe et produkt som ikke er enkelt og kan være vanskelig å forstå. 

http://www.windsorbrokers.eu/
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HVA ER RISIKOENE, OG HVA KAN JEG FÅ I RETUR? 
 

 

 

      Lavere risiko                                                               Høyere risiko 

Risikoindikatoren over refererer til nivået som er tildelt trading med CFD-er, sammenlignet med trading med finansielle 

instrumenter som ikke er utnyttet. CFD-er er klassifisert som de finansielle instrumentene med høyest risiko, 7 av 7. 

Dette indikerer potensielle tap på et veldig høyt nivå. Det er mulig å kjøpe eller selge CFD-er i en annen valuta enn 

kundens kontoer. Utfallet av transaksjonen kan avhenge av valutakursen mellom valutaene. 

YTELSESSCENARIOER 

Kunden velger på eget initiativ typen CFD-finansielle instrumenter, retning (å "kjøpe" "selge", når han skal trade, 

dvs. "åpne" og "stenge" åpne posisjoner, størrelsen på posisjoner, om han vil bruke eventuelle risikoreduserende 

funksjoner (for eksempel stopptap-ordre, redusere gearing osv.). Hver åpen posisjon påvirkes av enhver annen åpen 

posisjon som holdes åpen, valutakurs, antall partier, markedsforhold osv., noe som kan ha en vesentlig innvirkning 

på risikoen og avkastningen til relevante transaksjoner. 

Eksemplet nedenfor viser et scenario basert på kjøp av 1 parti på APPLE CFD (1 parti = 100 aksjer) 

APPLE CFD (holdt intradag) 

APPLE CFD åpningspris: (P) 180 

Tradestørrelse (per CFD): (TS) 1 LOT (100 shares) 

Margin %: (M) 20% 

Giring: (L) 1:5 

Marginkrav ($): MR = P x TS x M $3,600 

Nominell verdi av traden ($): TN = MR x L $18,000 

 

KJØP/LONG 

Ytelse 

Scenario 

Lukkepris  

(inkl. 

spredning) 

Pris 

endre 
Profitt/Tap 

SELG/SHORT 

Ytelse 

Scenario 

Lukkepris  

(inkl. 

spredning) 

Pris 

endre 
Profitt/Tap 

Gunstig [185.4]  3% 540$ Gunstig [174.6]  -3% 540$ 

Moderat [182.7]  1.5% 270$ Moderat [177.3]  -1.5% 270$ 

Ugunstig [174.6]  -3% -540$* Ugunstig [185.4]  3% -540$* 

Stress [169.2]  -6% -1,080$* Stress [190.8]  6% -1,080$* 

Scenarioene over illustrerer hvordan eksempelstransaksjonen kan gjøre det, avhengig av markedsbevegelse for det 

aktuelle finansielle instrumentet. Tallene over viser kostnadene knyttet til transaksjonen, i henhold til 

markedsforholdet til aktiva/det finansielle instrumentet, men inkluderer ikke kostnadene knyttet til provisjoner, 

swaps og/eller roll-over, agenter eller skatt. Åpne CFD-transaksjoner kan sikres og/eller lukkes i tilfeller der 

minimumskravet ikke opprettholdes. Klienten kan miste alle investeringene.  

Markedsutviklingen i fremtiden kan ikke forutsies nøyaktig. Scenarioene som vises er bare en indikasjon 

på noen av de mulige resultatene basert på nyere avkastning. Faktisk avkastning kan være lavere.  

*Tapet er begrenset til kontosaldoen din ettersom selskapet tilbyr beskyttelse mot negativ balanse . 

Tallene som vises inkluderer alle kostnadene for selve produktet. Hvis klienten har blitt solgt dette produktet av noen 

andre eller har en tredjepart som gir kunden råd om dette produktet, inkluderer ikke disse tallene noen kostnader du 

betaler til dem. Tallene tar ikke hensyn til klientens personlige skattesituasjon, noe som også kan påvirke hvor mye 

han/hun får tilbake.  

“Bare franske innbyggere: I samsvar med kravene til Autorité des marchés financiers (AMF) har all CFD innebygd 

beskyttelse og vil bli avsluttet når tap når den nødvendige margin for å åpne stillingen. ” 

Risikoindikatoren forutsetter at du kanskje ikke 
kan kjøpe eller selge CFD til prisen du ønsket på 
grunn av volatilitet i markedet, eller at du 
kanskje må kjøpe eller selge CFD til en pris som 
har betydelig innvirkning på hvor mye du får 
tilbake. 

1 2 3 4 5 6 7 
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HVA SKJER HVIS SELSKAPET IKKE KAN BETALE UT? 

I det usannsynlige tilfelle at selskapet blir insolvent, har klienter rett til å kreve midler, som er holdt av selskapet, 

gjennom investorkompensasjonsfondet. Tatt i betraktning at lovgivningen omfatter CFD-er, har klienter rett til å 

kreve beløp opp til € 20 000. Mer informasjon om investorkompensasjonsfondet finner du på CySECs nettsted under 

“Investor Compensation Fund (ICF)” / www.cysec.gov.cy 

HVA ER KOSTNADENE? 

Tabellen nedenfor viser de forskjellige kostnadene som kan påløpe CFD på aksjer 

“Engangskostnad" på 

“inngang” og “exit” -

posisjoner 

Spredning Dette er forskjellen mellom "kjøp" og "salg" som tilbys for handel.  

  

“Engangskostnad" 

ved "inngang" 
Provisjon 

Dette er en provisjon som belastes når du kjøper eller selger en CFD på 

Forex basert på partistørrelsen på traden din. Mer informasjon finner du i 

selskapets kundeportal. 

“Engangskostnad" på 

“inngang” og "exit" 

Valuta 

konvertering 

Realisert og ikke-realisert tap skjer automatisk konvertert/benevnt til 

kontoenes grunnleggende valuta. 

“Pågående” 

kostnader for åpne 

posisjoner 

Rull 

overs/swap 

Priser eller 

lagring 

Posisjoner som holdes åpne over natten blir underlagt swap rates, beløp   

belastet/betalt, basert på rentedifferensene for lån eller utlån en valuta 

mot en annen. Kontoer som imidlertid ikke er underlagt swapavgifter 

belastes “lagringskostnad", en fast, negativ beløp, alltid belastet 

kundenes kontoer. 

 

HVOR LENGE BØR JEG HOLDE DEN OG KAN JEG TA UT PENGER TIDLIG? 

CFD-er er beregnet for kortsiktig trading, i noen tilfeller intradagshandel, og er generelt ikke egnet for langsiktige 

investeringer. Det er ingen anbefalt holdeperiode og ingen kanselleringsperiode. Kunder kan når som helst åpne og 

lukke en CFD på et FX-par i løpet av markedets omsetningstid for hver CFD. 

HVORDAN KAN KLIENT SPØRR OG/ELLER KLAGE? 

For å komme med en forespørsel må kunder kontakte kundesupport-teamet via e-post på support@windsorbrokers.eu 

. I tilfeller hvor mottatt svar ikke er tilfredsstillende, bør klagen sendes til complaints@windsorbrokers.eu  eller skjemaet 

som skal sendes via post forutsatt at brevet offisielt er registrert via post og til enhver tid spesifiserer 'Windsor Brokers 

Center, Compliance Department' kl. 53 Spyrou Kyprianou, Mesa Yitonia, 4003 Limassol, Kypros.  Hvis klienten ikke 

føler at klagen er løst på tilfredsstillende måte, kan klienten henvise klagen sin til finansombudsmannen i Republikken 

Kypros. Vennligst se selskapets Klageprosedyre for mer informasjon. 

ANNEN RELEVANT INFORMASJON? 

Denne KID-en gir et sammendrag av informasjonen knyttet til handel med CFD-er. Den er laget for å informere klienter, 

i tillegg til informasjonen gitt i "Tradingbetingelser" og "Produktkonturer", før de tar beslutningen om trading. Denne 

KID-en bør ikke betraktes som et råd. Før åpning av en konto og transaksjoner, er kunden pålagt å lese all 

dokumentasjon som utgjør en del av kontakten mellom partene, inkludert Kundekontoavtale, Online tilgangsavtale, 

mobil tradingavtale Risikoerklæring, Tradingbetingelser og Produktkonturer. 

file:///C:/Users/Nectaria.Christodoul/Desktop/www.cysec.gov.cy
mailto:support@windsorbrokers.eu
mailto:complaints@windsorbrokers.eu
https://en.windsorbrokers.eu/contact/
https://cms.myuserhub.com/uploads/dc/cy_caa.pdf?_ga=2.111529601.40225847.1558507246-2064080579.1556109394
https://en.windsorbrokers.eu/risk-statement/
https://cms.myuserhub.com/uploads/dc/cy_tc.pdf?_ga=2.2589493.40225847.1558507246-2064080579.1556109394
https://en.windsorbrokers.eu/mt4-products/

