
  

  

Dokument med vigtige oplysninger – CFD 
på en obligation 

Formål 

Dette dokument giver dig vigtige oplysninger om dette investeringsprodukt. Det er ikke marketingmateriale. 
Oplysningerne er lovpligtige for at hjælpe dig med at forstå sammenhængen, risiciene, omkostningerne samt 
potentielle gevinster og tab på dette produkt og for at hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter. 

CFD på en obligation tilbydes af StoneX Europe Ltd (“SEL”, “vi” eller “os”), et selskab, der er registreret i Cypern 

med nummeret HE 409708. StoneX Europe Ltd er autoriseret og reguleret af Cyprus Securities and Exchange 

Commission i Cypern. Ring på +357 22090062, eller gå til www.FOREX.com/ie for at få flere oplysninger. 

Dette dokument blev sidst opdateret den 15. april 2021. 

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

Hvad er det for et produkt? 

Type 

En differencekontrakt (contract for difference – “CFD”) er en gearet kontrakt, der indgås med SEL på bilateral basis. 
Det giver en investor mulighed for at spekulere i stigende eller faldende kurser i en bagvedliggende obligation. 

En investor har mulighed for at købe (eller tage en “lang” position i) CFD'en for at få fordel af en stigende 
obligationskurs eller for at sælge (eller tage en “kort” position i) CFD'en for at få fordel af en faldende obligationskurs. 
CFD'ens kurs er afledt af den bagvedliggende obligationsfuture. Hvis en investor f.eks. har en lang position i den 
tyske stats-CFD, og kursen på den bagvedliggende obligationsfuture stiger, vil værdien af CFD'en stige – og ved 
kontraktens udløb skal SEL udbetale differencen mellem kontraktens lukkeværdi og dens åbningsværdi. Hvis en 
investor derimod har en lang position i den tyske stats-CFD, og kursen på den bagvedliggende obligationsfuture 
falder, vil værdien af CFD'en falde – og ved kontraktens udløb skal investoren udbetale differencen mellem 
kontraktens lukkeværdi og dens åbningsværdi til SEL. En CFD, der refererer til den bagvedliggende terminspris, 
fungerer på præcis samme måde, bortset fra at disse kontrakter har en foruddefineret udløbsdato – en dato, hvor 
kontrakten enten lukker automatisk eller skal forlænges frem til den næste periode. Den gearing, der er indbygget 
i alle CFD'er, har den konsekvens, at den gør både gevinster og tab større.  

Målsætninger  

Målsætningen med CFD'en er at give en investor mulighed for at foretage en gearet investering i bevægelsen af 
værdien af den bagvedliggende obligationsfuture (uanset om den går op eller ned) uden at skulle købe eller sælge 
den bagvedliggende future eller det grundlæggende aktiv. Eksponeringen er gearet, idet CFD'en kun kræver, at en 
relativt lille andel af kontraktens teoretiske værdi betales på forskud som initialmargin, og det er en af de vigtigste 
karakteristika i forbindelse med handel af CFD'er. Hvis en investor f.eks. køber 1 CFD med en stykstørrelse på 1 kr. 
og et initialmarginbeløb på 20 % og en bagvedliggende obligationskurs på 16.000, vil startinvesteringen være 
3.200 kr. (20 % x 16.000 x 1 kr.). Effekten af gearingen, som i dette tilfælde er 5:1 (1/0,2 %), har resulteret i en 
teoretisk kontraktværdi på 16.000 kr. (3.200 x 5). Det betyder, at hver gang kursen på det bagvedliggende aktiv 
ændrer sig med et kurspoint, ændrer værdien af CFD'en sig med 5 kr. Hvis investoren har en lang position, 
og obligationen stiger i værdi, får investoren et overskud på 5 kr. for hver stigning på 1 kurspoint i den pågældende 
obligation. Hvis obligationen derimod falder i værdi, får investoren et underskud på 5 kr. for hvert kurspoint, som 
obligationens værdi falder med. Hvis en investor har en kort position, opnår investoren et overskud, hvis 
obligationens værdi falder, eller et underskud, hvis obligationens værdi stiger. 

En fremtidig CFD for en obligation har en foruddefineret udløbsdato. Der er ingen anbefalet beholdningsperiode, og 
individuelle investorer skal efter eget skøn vurdere, hvornår de vil købe eller sælge, ud fra deres individuelle 
handelsstrategi og målsætninger.  

Hvis der ikke indsættes et yderligere beløb til at dække marginkravet som følge af en negativ kursudvikling, kan det 
medføre, at CFD'en bliver lukket automatisk. Dette sker, når tabet overstiger initialmarginbeløbet. Investorer får 
mulighed for at forlænge deres eksisterende fremtidige CFD-kontrakt til den næste periode – f.eks. fra udløb i marts 
til udløb i juni. Det er op til investoren, om CFD'en skal forlænges eller ej, men hvis der ikke forlænges, vil den 
fremtidige CFD blive lukket automatisk på udløbsdatoen. SEL forbeholder sig også ret til egenrådigt at bringe en 
hvilken som helst CFD-kontrakt til ophør, hvis virksomheden skønner, at kontraktens vilkår er misligholdt. 

Tiltænkte private investorer 

CFD'er er beregnet til investorer, der har kendskab til eller erfaring med gearede investeringsprodukter og ønsker at 
opnå kortfristet eksponering over for finansielle instrumenter. Potentielle investorer skal forstå, hvordan kurserne på 
CFD'er afledes, samt hovedbegreberne bag margin og gearing. De bør forstå produktets risiko-/gevinstprofil 
sammenlignet med almindelig handel med aktier. Investorer skal også have økonomiske midler til at kunne tåle tab 
på investeringen.  
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Hvilke risici er der, og hvad kan jeg få ud af det? 

Risikoindikator 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatscenarier 

De viste scenarier illustrerer, hvordan din investering kan udvikle sig. Du kan sammenligne dem med scenarierne for 
andre produkter. De præsenterede scenarier er et estimat for fremtidige resultater baseret på tidligere data, som 
viser, at værdien af denne investering varierer, og de er ikke en nøjagtig indikator. Dit udbytte afhænger af, hvordan 
aktivets værdi udvikler sig, og i hvor lang tid du har CFD'en. Stress-scenariet viser, hvad du kan få retur under 
ekstreme markedsforhold, og det tager ikke højde for den situation, hvor vi ikke er i stand til at betale dig.  

Der er anvendt følgende antagelser til at opstille scenarier i tabel 1: 

Indeksbaseret CFD (købt og solgt inden for samme dag) 

Åbningskurs for obligation: P 16.000 

Handelsstørrelse (pr. CFD): TS 1 

Margin i %: M 20 % 

Marginkrav (i kr.): MR = P x TS x M €3.200.00 

Teoretisk værdi af handlen (i kr.): TN = MR/M €16.000 

Tabel 1 

LANG 
Resultatscenarie 

Lukkekurs 
(inkl. 

kursskæring) 
Kursændring Profit/tab 

KORT 
Resultatscenarie 

Lukkekurs 
(inkl. 

kursskæring) 
Kursændring Profit/tab 

Favorabel 16.240 1,5 % €240 Favorabel 15.760 -1,5 % €240 

Moderat 16.080 0,5 % €80 Moderat 15.920 -0,5 % €80 

Ufavorabel 15.760 -1,5 % -€240 Ufavorabel 16.240 1,5 % -€240 

Stress 15.200 -5,0 % -€800 Stress 16.800 5,0 % -€800 

De viste figurer indeholder alle omkostningerne til selve produktet. Hvis en anden har solgt dette produkt til dig, eller 
hvis en tredjepart rådgiver dig om produktet, indeholder disse figurer ikke eventuelle omkostninger, som du betaler til 
dem. Figurerne tager ikke højde for din personlige skattesituation, som også kan påvirke dit udbytte. 

Den fremtidige markedsudvikling kan ikke forudsiges nøjagtigt. De viste scenarier er kun en indikation af 
nogle af de mulige resultater baseret på resultater fra den seneste tid. De faktiske resultater kan være lavere.  

Den overordnede risikoindikator er vejledende 
for risikoniveauet i dette produkt i forhold til 
andre produkter. Den viser, hvor sandsynligt 
det er, at produktet vil tabe penge på grund af 
bevægelser i aktivet, 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. Det 
betyder, at de potentielle tab som følge af 
produktets fremtidige resultater vurderes til 
at være på et meget højt niveau.  

CFD'er er gearede produkter, der hurtigt kan give et tab på grund af bevægelser i det bagvedliggende aktiv. Der er 
ingen kapitalbeskyttelse mod markedsrisici, kreditrisici eller likviditetsrisici. Selvom private investorer kan lide tab, 
er de beskyttet via negativ saldobeskyttelse, hvilket betyder, at dine tab ikke kan overstige det investerede beløb.  

Vær opmærksom på valutarisici. Det er muligt at købe eller sælge CFD'er for en obligation i en anden valuta 
end basisvalutaen på din konto. Den endelige udbetaling, som du får, afhænger af vekselkursen mellem de to 
valutaer. Der er ikke taget højde for risikoen i den indikator, der er vist ovenfor. 

Markedsvilkårene kan betyde, at din CFD-handel baseret på en obligation lukkes til en mindre favorabel kurs, 
hvilket kan have en markant indvirkning på, hvor meget du får retur. Vi kan lukke din åbne CFD-kontrakt, hvis du 
ikke overholder den påkrævede minimumsmargin, hvis du har gæld til SEL, eller hvis du overtræder 
markedsforordningerne. Denne proces kan være automatiseret. Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse 
mod aktivets fremtidige resultater, så du kan miste dele af eller hele din investering. Hvis vi ikke kan betale dig det, 
vi skylder dig, kan du miste hele din investering. Det er dog muligt, at du kan få gavn af en 
forbrugerbeskyttelsesordning (se afsnittet “Hvad sker der, hvis vi ikke kan betale dig?”). Den indikator, der er vist 
ovenfor, tager ikke højde for denne beskyttelse. 
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Hvad sker der, hvis StoneX Europe Ltd ikke kan udbetale dit udbytte?  

Hvis SEL ikke kan opfylde sine økonomiske forpligtelser over for dig, kan du miste værdien af din investering. SEL 
holder dog alle penge fra private kunder adskilt fra sine egne penge i overensstemmelse med CySEC's regler om 
kunders penge. SEL er også med i Cyprus Investor Compensation Fund (ICF), som dækker kvalificerende 
investeringer på op til EUR 20.000 pr. person pr. virksomhed. Se https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/  

Hvad er omkostningerne? 

Der er følgende omkostninger forbundet med at handle en CFD i en bagvedliggende obligation: 

Engangs-
omkostninger 
relateret til 
køb eller salg 

Kursskæring 
Differencen mellem købskursen og salgskursen kaldes for kursskæring. 
Denne omkostning realiseres, hver gang du åbner og lukker en handel.  

Valutakonvertering 

Alle former for kontanter, realiseret profit og tab, justeringer, gebyrer og 
afgifter, der er denomineret i en anden valuta end basisvalutaen på din 
konto, bliver konverteret til basisvalutaen på din konto, og der vil blive 
opkrævet et valutakonverteringsgebyr fra din konto. 

Ekstra-
omkostninger 

Forhandlergebyr 
Vi kan fra tid til anden dele en andel af vores kursskæring, provision og 
andre kontogebyrer med andre personer, herunder en forhandler, der kan 
have introduceret dig.  

Andre 
omkostninger 

Forlængelses-
omkostninger 

Vi opkræver et gebyr, hvis du forlænger en futurekontrakt til næste 
måned eller kvartal, svarende til den gældende kursskæring ved åbning 
eller lukning af en handel. 

 

Hvor lang tid bør jeg have den, og kan jeg trække penge ud på et tidligt tidspunkt? 

CFD'er er beregnet til kortfristet handel, i nogle tilfælde inden for samme handelsdag. De er generelt ikke egnede til 
langsigtede investeringer. Der er ingen anbefalet beholdningsperiode, ingen annulleringsperiode og derfor ingen 
annulleringsgebyrer. Du kan åbne og lukke en CFD i en obligation når som helst, mens markedet er åbent. 

Hvordan kan jeg klage? 

Hvis du vil indgive en klage, skal du kontakte vores kundeadministrationsteam på +357 22090062, sende en e-mail til 
support.en@forex.com eller sende et brev til StoneX Europe Ltd. Nos. 123 and 124 – 1st Floor, Hadjikyriakion Bld 1, 
121 Prodromou Avenue, Strovolos, 2064 Nicosia, Cypern. Du kan finde flere oplysninger i SEL's 
klagehåndteringspolitik, som findes på virksomhedens websted, www.forex.com/ie. Hvis du mener, at din klage er 
blevet behandlet utilfredsstillende, kan du indsende klagen til Financial Ombudsman Service (“FOS”). 
Se http://www.financialombudsman.gov.cy for at få flere oplysninger. Hvis din klage handler om en rådgivende eller 
diskretionær konsulent, der forvalter din konto, skal du kontakte den virksomhed, som leverer tjenesten. Du kan også 
besøge Europa-Kommissionens platform til onlinetvistbilæggelse, men her vil du sandsynligvis blive henvist til FOS. 

Andre relevante oplysninger 

Hvis der er en forsinkelse mellem det tidspunkt, hvor du afgiver din ordre, og det øjeblik, hvor ordren gennemføres, 
bliver din ordre muligvis ikke gennemført til den kurs, du havde forventet. Sørg for, at signalstyrken på dit internet er 
tilstrækkelig, før du handler. Afsnittet Vilkår og politikker på vores websted, www.forex.com/ie, indeholder vigtige 
oplysninger vedrørende din konto. Du skal sørge for at have kendskab til alle de vilkår og politikker, der er 
gældende for din konto. 

Vores markedsinformationsark indeholder yderligere oplysninger om at handle en CFD i en bagvedliggende 
obligation. De kan findes på handelsplatformen. 

For private investorer anvendes der en marginlukningsregel på kontoniveau. Det betyder, at hvis kontoens værdi 
falder under 50 % af det oprindelige marginkrav (som blev indbetalt for at købe sig ind i alle de åbne CFD-positioner 
på et hvilket som helst tidspunkt), bliver en eller flere CFD-positioner lukket. Vi sætter muligvis en højere procentdel 
end 50 %.  

CFD'er er komplekse instrumenter, der indebærer en høj risiko for at tabe penge hurtigt på grund af gearing. 
Langt størstedelen af konti tilhørende private investorer taber penge, når de handler med CFD'er via denne 
udbyder. Du bør overveje, om du forstår, hvordan CFD'er fungerer, og om du har råd til at tage en høj risiko for at 
miste dine penge. 
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