
 

 

 

 

                                                        Faktaark (“KID”) - CFD på Spot Metals 

FORMÅL 

Dette dokument giver kunden nøgleinformation om CFD på Spot Metals, som et finansielt instrument. Dokumentet 

er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå produktets 

opbygning og de risici, omkostninger samt mulige gevinster og tab, der er forbundet med produktet, samt for at hjælpe 

dig med at sammenligne det med andre produkter. 

PRODUKT 

Navn: Windsor Brokers Ltd. (“Windsor Mæglere”, “Virksomhed”) 

Internet side: www.windsorbrokers.eu 

Telefonnummer for yderligere information: +357 25 500505 

Tilsynsmyndighed: Cyperns sikkerhed og Udvekslingskommission (“CySEC”) som har licens nummer 030/04 

Dato for KID-produktion: December 2018 Sidste opdatering: August 2020 
 

 

HVAD ER DETTE PRODUKT: 

TYPE 

 

En kontrakt om forskel (“CFD”) er en gearet kontrakt, der giver kunden (e) mulighed for at 

spekulere i prisforskellen på det underliggende aktiv / finansielle instrument. Kunder har 

muligheden for at købe (eller gå “Længe”) CFD for at drage fordel af stigende priser i det 

underliggende aktiv / finansielle instrument; eller at sælge (eller gå “kort”) CFD for at drage 

fordel af faldende priser. Prisen på CFD er afledt af prisen på den underliggende markedspris for 

aktivet / det finansielle instrument, som enten kan være den aktuelle pris (“spot”) eller en 

terminspris (“fremtid”). For eksempel, hvis klienter har en "lang" position, og prisen på det 

underliggende aktiv / finansielle instrument stiger, vil værdien af CFD stige, og som sådan kan 

klienter lukke positionen med det fordelagtige resultat, er forskellen mellem " lukning ”og” åbning 

”-pris på CFD er positiv. Omvendt, hvis kunder har en "lang" position, og prisen på det 

underliggende aktiv / finansielle instrument falder, vil værdien af CFD falde, og som sådan kan 

klienter lukke positionen med det negative resultat, er forskellen mellem "lukningen" og ”åbning” 

-prisen på CFD er negativ. Den gearing, der er indlejret i CFD'er, har effekten til at forstørre både 

overskud og tab. 

 

OBJEKTIV 

Målet med handel med CFD er at give klienter mulighed for at handle med gearet eksponering af 

bevægelsen i værdien af det underliggende aktiv / finansielle instrument (enten op eller ned) 

uden at "købe" eller "sælge" det underliggende aktiv / finansielle instrument . Eksponeringen er 

gearet, da CFD kun kræver, at en del af den nominelle værdi af kontrakten bruges som en 

indledende margen, hvilket er en af de vigtigste træk ved handel med CFD'er. CFD'er, der er 

baseret på ”kontante” priser, har ikke en foruddefineret løbetid og er derfor åben. derimod har 

CFD'er, der er baseret på ”fremtidige” priser, en forud defineret udløbsdato, men de åbne 

positioner ”rulles over” til den næste omsættelige kontraktmåned. Som et resultat er der ingen 

foruddefineret holdeperiode for nogen type CFD'er, og det er efter kundens skøn at bestemme 

holdeperioden, baseret på deres egen strategi og mål. I tilfælde, hvor prisbevægelsen på CFD er 

i modsat retning fra det forventede, og egenkapitalen i kundernes konti reduceres, dvs. tabet 

overstiger de oprindelige margenkrav, kan manglende indskud af yderligere midler, for at 

imødekomme marginkravet, må muligvis resultere, at kundernes konti stoppes. I de tilfælde, hvor 

CFD er baseret på den ”fremtidige” pris på det undertegnede aktiv / finansielle instrumenter, der 

er underlagt ”roll over”, i tilfælde af, at klienter ikke opretholder tilstrækkelige midler til 

marginkravet, lukkes CFD automatisk på udløbsdatoen. Virksomheden bevarer muligheden for at 

opsige ensidig enhver CFD-kontrakt, når / hvor den finder, at betingelserne i aftalen mellem 

Virksomheden og klienten er blevet overtrådt. 

 

TILTÆNKET 

FOR 

DETAILKUNDE 

CFD'er er beregnet til kunder, der har kendskab til eller har erfaring med handel med gearede 

finansielle instrumenter. Kunder er nødt til at forstå, hvordan priserne på CFD'er er afledt, 

nøglebegreberne margin, gearet handel, omkostninger og det faktum, at tab kan overstige det 

oprindelige investerede beløb, de finansielle instrumenter risiko / belønningsprofil sammenlignet 

med traditionel handel uden gearing og har evnen til at bære tab ud over det oprindelige 

investerede beløb. 

Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpel og som kan være vanskeligt at forstå. 

 

http://www.windsorbrokers.eu/
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HVAD ER RISIKOENE OG HVAD KAN JEG FÅR I RETURN? 
 

 

 

    Lavere Risiko                                                                  Større Risiko 

Risikoindikatoren ovenfor henviser til det niveau, der er tildelt handel med CFD'er sammenlignet med handel med 

finansielle instrumenter, som ikke er gearet. CFD'er klassificeres som de finansielle instrumenter med de største risici, 

7 ud af 7. Dette indikerer de potentielle tab på et meget højt niveau. Det er muligt at købe eller sælge CFD'er i en 

anden valuta end kundens konti. Resultatet af transaktionen kan afhænge af valutakursen mellem valutaerne. 

PERFORMANCE SCENARIER 

Kunden vælger på eget initiativ typen af CFD-finansielle instrumenter, retning (for at "købe" "sælge", hvornår han skal 

handle, dvs. "åbne" og "lukke" åbne positioner, størrelsen på positioner, om han/hun skal bruge eventuelle 

risikobegrænsende funktioner (såsom ordrer med stoptab, reducering af gearing osv.). Hver åben position påvirkes af 

enhver anden åben position, som holdes åben, valutakurs, antal partier, markedsforhold osv., hvilke kan have en 

væsentlig indflydelse på risikoen og afkastet af relevante transaktioner. 

Eksemplet nedenfor viser et scenario, som er baseret på køb af 1 parti på XAU USD CFD (1 Lot = 100 oz) 

XAU USD CFD åbningspris: (P) 1213.00 

Handelsstørrelse (pr. CFD): (TS) 1 LOT (100 oz) 

Margin %: (M) 5% 

Gearing: (L) 1:20 

Marginkrav ($): MR = P x TS x M $6065 

Den nominelle værdi af handlen ($): TN = MR x L $121300 

 

KØB/LANG 

Performance 

Scenario 

Slutkurs 

(inkl. 

spredning) 

Kurs 

veksle 
Profit/Tab 

SÆLG/KORT 

Performance 

Scenario 

Lukker 

(inkl. 

spredning) 

Kurs 

veksle 
Profit/Tab 

Gunstig [1249.39]  3% +3639$ Gunstig [1176.61]  -3% +3639$ 

Moderat [1231.20]  1.5% +1820$ Moderat [1194.80]  -1.5% +1820$ 

Ugunstig [1176.61]  -3% -3639$* Ugunstig [1249.39]  3% -3639$* 

Stres [1140.22]  -6% -7278$* Stres [1285.78]  6% -7278$* 

Scenarierne ovenfor illustrerer, hvordan eksempel transaktion kunne udføre, afhængigt af markedsbevægelsen for det 

relevante finansielle instrument. Ovennævnte tal viser omkostningerne i forbindelse med transaktionen pr. aktivs / det 

finansielle instruments markedsforhold, men inkluderer ikke omkostningerne i forbindelse med provisioner, swaps og / 

eller roll-overs, agenter eller skat. Åbne CFD-transaktioner kan afdækkes og/eller lukkes i de tilfælde, hvor 

minimumskrav til margin ikke opretholdes. Klienten kan miste hele investeringer. 

Markedsudviklingen kan i fremtiden ikke forudsiges nøjagtigt. De viste scenarier er kun en indikation af 

nogle af de mulige resultater, der er baseret på nylige afkast. Det faktiske afkast kan være lavere. 

* Tabet er begrænset til din kontosaldo, da virksomheden tilbyder beskyttelse mod negativ saldo. 

De viste tal inkluderer alle omkostningerne af selve produktet. Hvis klienten er blevet solgt dette produkt via en anden, 

eller har en tredjepart rådgivet klienten om dette produkt, inkluderer disse tal ikke de omkostninger, du betaler til dem. 

Tallene tager ikke hensyn til klientens personlige skatteforhold, hvilket også kan påvirke, hvor meget han/hun får 

tilbage. 

”Kun franske indbyggere: I overensstemmelse med kravene til Autorité des marchés financiers (AMF) har al CFD en 

intern beskyttelse og vil blive lukket, når tab når den krævede margin for åbning af positionen. ” 

Risikoindikatoren antager, at du muligvis 
ikke er i stand til at købe eller sælge din CFD 
til den pris som du ønskede på grund af 
markedets volatilitet, eller at du muligvis 
bliver nødt til at købe eller sælge din CFD til 
en pris, der betydeligt påvirker, hvor meget 
du får tilbage.  

1 2 3 4 5 6 7 
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HVAD SKER DER, HVIS SELSKABET IKKE ER I STAND TIL AT UDBETALE? 

I det usandsynlige tilfælde, hvor selskabet bliver insolvent, er klienter berettiget til at kræve midler, der ejes af 

selskabet, gennem Investor Compensation Fund. I betragtning af, at lovgivningen dækker CFD'er, er klienter 

berettiget til at kræve beløb op til € 20.000. Yderligere information om investorkompensationsfonden kan findes på 

CySEC-webstedet under ”Investorkompensationsfond (ICF)” /www.cysec.gov.cy 

HVAD KOSTER DET? 

Tabellen nedenfor viser de forskellige omkostninger, der kan opstå ved CFD Spot Metals 

“En engangs” 

omkostninger ved 

“indgang” og “exit” 

positioner 

Spredning 
Dette er forskellen mellem "køb" og "salg" prisen , der tilbydes for 

handel. 

“En engangs” 

omkostninger ved 

“indgang” 
Provision   

Dette er en provision, som opkræves, når du køber eller sælger en CFD 

på Forex, der er baseret på partistørrelse Mere information kan findes i 

virksomheds kunde portal. 

“Engangs” 

omkostninger ved 

“indgang” og "exit" 

Valuta 

konvertering 

Realiserede og ikke-realiserede overskud/tab sker automatisk 

konverteret/denomineret til den grundlæggende konti valuta. 

“Løbende” 

Omkostninger ved 

åben positioner 

Rulle 

overs/Swap 

Kurser eller 

Opbevaring 

Stillinger, der holdes åbne natten over, underkastes swaprater, beløb 

debiteres/betales, baseret på rentedifferencerne for lån eller udlån  en 

valuta mod en anden. Konti, der imidlertid ikke er omfattet af Swaps-

afgifter er underlagt "Storage" -afgift, en fast, negativ beløb, der altid 

opkræves til kunders konti  

 

HVORDAN LANG SKAL JEG HOLDE DET OG KAN JEG TAGE PENGE TIDLIGT? 

CFD'er er beregnet til kortvarig handel, i nogle tilfælde intradagshandel, og er generelt ikke egnede til langsigtede 

investeringer. Der er ingen anbefalet opholdsperiode og ingen afbestillingsperiode. Kunder kan åbne og lukke en CFD 

på et FX-par når som helst i løbet af markedstiden for hver CFD. 

HVORDAN KAN EN KUNDE SPØRGE OG/ELLER KLAGE? 

For at stille en spørgsmål skal kunder kontakte vores kundesupport-team via e-mail på support@windsorbrokers.eu. I 

tilfælde, hvor det modtagne svar ikke er tilfredsstillende, skal klagen forelægges på complaints@windsorbrokers.eu  

eller via formularen, der skal videresendes via post, forudsat at brevet officielt er registreret via posten og til enhver 

tid angiver 'Windsor Brokers Center, Compliance Department' kl. 53 Spyrou Kyprianou, Mesa Yitonia, 4003 Limassol, 

Cypern. Hvis kunden ikke føler, at hans/hendes klage er blevet løst tilfredsstillende, kan kunden sende sin klage til Den 

finansielle ombudsmand for Republikken Cypern. Se Selskabets Klageprocedure for mere information. 

ANDRE RELEVANTE OPLYSNINGER? 

Denne KID giver et resumé af oplysningerne, der er relateret til handel med CFD'er. Det er designet til at informere 

kunder ud over de oplysninger, som leveres i "Handelsbetingelser" og "Produktoversigter", før de træffer beslutning 

om handelen. Denne KID bør ikke betragtes som et råd. Før en konti åbnes og handles, skal kunden læse al 

dokumentation, der indgår i kontakten mellem parterne, herunder Klientkontoaftale, Onlineadgangsaftale, 

mobilhandelsaftale, Erklæring om risikooplysning, Handelsbetingelser og Produktoversigter. 

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/

