NØKKELINFORMASJONSDOKUMENT
CFD INDICES
FORMÅL

Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det utgjør ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er
påkrevd i henhold til loven for at du enklere skal forstå typen, kostnadene, risikoene og fordelene ved dette produktet samt for at du enklere
skal kunne sammenligne det med andre produkter.

PRODUKT

Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det utgjør ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er
påkrevd i henhold til loven for at du enklere skal forstå typen, kostnadene, risikoene og fordelene ved dette produktet samt for at du enklere
skal kunne sammenligne det med andre produkter.

VARSEL

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

HVA ER DETTE PRODUKTET?
TYPE

Dette er en differansekontrakt (“CFD, Contract for Difference”). Den muliggjør indirekte (også beskrevet som “syntetisk”) eksponering for et
underliggende produkt eller finansielt instrument (for eksempel for et verdipapir, en råvare eller en indeks). Du får ingen direkte interesse i det
underliggende produktet / finansielle instrumentet. Følgelig kan du få gevinster eller lide tap som følge av pris- eller verdibevegelser i forhold
til det underliggende produktet eller finansielle instrumentet som du blir indirekte eksponert for.
Besøk vår hjemmeside for ytterligere informasjon knyttet til CFD på tilgjengelige indekser.

MÅL

Målet med å handle med CFD er å få eksponering for bevegelser knyttet til et finansielt produkt, en referanseindeks eller et instrument uten
å eie det. Avkastningen avhenger av størrelsen på resultatgebyret (eller bevegelsen) til det underliggende instrumentet og størrelsen på
posisjonen din. Hvis du tror verdien på en aksjeindeks kommer til å øke, vil du for eksempel kjøpe en rekke CFD-er (“gå long”) med hensikt
om å selge dem senere når de har høyere verdi. Forskjellen mellom kjøpesummen og din etterfølgende salgspris vil tilsvare fortjenesten din
minus eventuelle relevante kostnader (beskrevet nedenfor). Hvis du tror verdien av en indeks kommer til å reduseres, vil du selge en rekke
CFD-er (“gå short”) til en bestemt verdi, og forvente å kjøpe dem tilbake senere til en lavere verdi enn du tidligere ble enig om å selge dem for.
Dette vil resultere i at [Saxo Bank] betaler deg forskjellen minus eventuelle relevante kostnader (detaljert nedenfor). Hvis det underliggende
instrumentet beveger seg i motsatt retning og posisjonen din er lukket, vil du imidlertid skylde [Saxo Bank] tapsbeløpet du har pådratt deg (i
tillegg til eventuelle kostnader).
Dette produktet handles vanligvis på margin. Margin refererer til bruken av en liten mengde kapital for å støtte en investering med større
eksponering. Vær oppmerksom på at marginalhandel krever ekstra forsiktighet av følgende grunn: Selv om du kan oppnå store fortjenester
hvis prisen beveger seg til din fordel, risikerer du omfattende tap hvis prisen beveger seg på en måte som er ugunstig for deg.
Mer informasjon om marginhandel finner du her.

TILTENKT ENDELIG INVESTOR

Handel med dette produktet vil ikke være hensiktsmessig for alle. Produktet benyttes vanligvis av personer som generelt ønsker å få
kortvarige eksponeringer for finansielle instrumenter/markeder, bruker (handler med) penger som de har råd til å tape, har en diversifisert
investerings- og spareportefølje, har høy risikotoleranse og forstår virkningen av, samt risikoen knyttet til, marginhandel.

VILKÅR

CFD-er på indekser er kun eksekveringsprodukter og har derfor generelt ingen fast eller foreslått forfallsdato. Det er opp til deg å åpne
og lukke posisjonen din. Posisjonen vil imidlertid bare holdes åpen i den grad du har tilgjengelig margin. Spesifikk informasjon om hvert
underliggende investeringsalternativ finner du her.
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HVA ER RISIKOENE, OG HVA SLAGS UTBYTTE KAN JEG FÅ?
RISIKOINDIKATOR

1

2

3

4

LAVERE RISIKO

5

6

7
HØYERE RISIKO

Sammendragsrisikoindikatoren er en veiledning for risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor
sannsynlig det er at produktet vil føre til at du taper penger på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke kan betale deg. Vi har
klassifisert dette produktet som 7 av 7, som er den høyeste risikoklassen. Dette klassifiserer de potensielle tapene fra fremtidig ytelse på et
svært høyt nivå. Vær oppmerksom på valutarisiko. Du kan motta betalinger i en annen valuta, så den endelige avkastningen du vil få, avhenger
av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen tas ikke i betraktning i indikatoren som er vist ovenfor. Under noen omstendigheter
kan det hende du må foreta ytterligere innbetalinger for å betale for tap. Investeringsrisikoene øker med graden av belåning – det totale tapet
du kan pådra deg, kan betydelig overstige det investerte beløpet. Verdier kan variere betydelig i tider med høy volatilitet eller markedsrelatert/
økonomisk usikkerhet. Slike svingninger er enda mer betydningsfulle hvis posisjonene dine gires, og kan også påvirke posisjonen din negativt.
Som et resultat kan margin calls gjøres raskt eller ofte., I tilfelle av mislighold kan posisjonene dine bli lukket. Ikke invester i noe før du har
anerkjent og akseptert risikoen. Du bør vurdere nøye om handel med lånefinansierte produkter passer for deg.

YTELSESSCENARIOER

Det finnes en rekke typer handelsrisiko, inkludert giringrisiko, som du bør være oppmerksom på før du begynner å handle. Informasjon om
faktorer som påvirker ytelsen til dette produktet, er detaljert her – inkludert, men ikke begrenset til:
Giringrisiko
Risiko for ubegrenset tap
Marginrisiko
Valutahandelrisiko
Markedsrisiko

Uregulert markedsrisiko
Risiko knyttet til markedsforstyrrelser
Motpartsrisiko
Risiko knyttet til online handelsplattform og IT
Interessekonflikter

Spesifikke eksempler på handel med dette produktet finner du her.

HVA SKJER HVIS SAXO IKKE KAN UTBETALE?

Saxo Bank A/S er en fullstendig akkreditert europeisk bank og er medlem av Garantifondet for innskytere og investorer (www.gii.dk),
en institusjon som ble etablert av det danske parlamentet som er under tilsyn av Finansdepartementet i Danmark. Hvis Saxo Bank mot
formodning skulle erklæres konkurs, omfatter Garantifondet kontantinnskudd på opptil EUR 100 000. Verdipapirer, for eksempel aksjer, som
holdes på en individuell depotkonto, vil bli returnert til eieren, uavhengig av en likvidasjonsordre. Hvis Saxo Bank mot formodning ikke er i
stand til å returnere verdipapirene som oppbevares eller forvaltes, vil Garantifondet som hovedregel dekke tap på opptil EUR 20 000 per
investor. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke det danske finanstilsynet på www.finanstilsynet.dk.
Hvis personen du rådfører deg med eller personen som selger til deg, ikke er Saxo Bank A/S direkte, må du kontakte dem direkte.

HVA ER KOSTNADENE?

Før du begynner å handle med CFD-er på futures, må du gjøre deg kjent med alle engangskostnader, løpende og tilfeldige kostnader som du
vil være ansvarlig for. Disse avgiftene vil redusere eventuell nettoprofitt eller øke tapene dine. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke
vår hjemmeside.

CFD INDICES

2

NØKKELINFORMASJONSDOKUMENT
CFD INDICES

THIS TABLE SHOWS THE DIFFERENT TYPES OF COSTS FOR CFDS ON EQUITY INDICES
Spread

Forskjellen mellom bid-kursen (salgskursen) og ask-kursen (kjøpskursen)
kalles spread.

Valutakonverteringsgebyr

Gebyret som trekkes for konvertering av realisert profitt/tap fra
instrumentvaluta til kontovaluta.

Pågående
kostnader

Finansiering over natten

Hvis du holder en lang eller en kort posisjon åpen etter markedsstenging, vil
du bli pålagt en avgift for finansiering over natten.

Tilfeldige kostnader

_

_

Engangskostnader

HVOR LANG HOLDINGPERIODE BØR DET VÆRE, OG KAN JEG TA UT PENGER TIDLIGERE?
Anbefalt holdingperiode: INGEN ANBEFALT HOLDINGPERIODE
CFD på indekser har ingen anbefalt holdingperiode. Forutsatt at Saxo har åpent for handel, kan du når som helst gå inn i og ut av posisjoner.

HVORDAN KLAGER JEG?

Hvis du som kunde eller potensiell kunde hos Saxo Bank A/S har tatt opp et spørsmål eller problem med Saxo Bank A/S med for eksempel
kontorådgiveren din eller en annen ansatt hos Saxo Bank A/S uten å få et tilfredsstillende svar, kan du sende en klage til Saxo Bank A/S som
forklart nedenfor.
Attn: Complaints, Saxo Bank A/S, Philip Heymans Allé 15, 2900 Hellerup, Danmark
Alternativt kan du bruke e-post på complaints@saxobank.com
Hvis du ikke er tilfreds med svaret du får på klagen, kan du klage direkte til den danske bankklagenemnden:
Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8 B, 2. sal, Postboks 9029, DK-1022 København K, Danmark
www.pengeinstitutankenaevnet.dk

ANNEN RELEVANT INFORMASJON

For mer informasjon, besøk vår hjemmeside.
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