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Du overveier å handle Contracts for Difference (CFDer) med IG Markets Limited (‘vi’, ‘vår’, ‘oss’). CFDer er høyrisikoinvesteringer som ikke er hensiktsmessig for alle.

Denne forklaringen gir informasjon om de risikoene som CFDer innebærer, men kan ikke omfatte alle risikoer eller hvordan slike risikoer forholder seg til dine personlige 
omstendigheter. Om du er i tvil, bør du søke profesjonell rådgivning. Det er viktig at du fullt ut forstår risikoene handel med CFDer innebærer før du tar en beslutning om 
å handle med oss.

Hvis du velger å handle med oss, er det viktig at du forblir oppmerksom på de involverte risikoene, at du har tilstrekkelige økonomiske ressurser for å håndtere denne 
risikoen, og at du følger nøye med dine posisjoner. 

GEARING OG MARGINHANDEL

Før du starter CFD-handel med oss vil vi som regel kreve at du deponerer penger 
hos oss som Margin. Marginen er vanligvis en relativt moderat andel av den totale 
kontraktsverdien, f.eks. 10 % av kontraktsverdien. Dette betyr at du vil handle på 
margin, som kan gi positive eller negative utfall. En liten kursbevegelse til din 
fordel kan gi en høy avkastning, men en liten prisbevegelse i din disfavør kan 
medføre betydelige tap.

Når du har en åpen posisjon må du til enhver tid påse at saldoen din, med hensyn 
til alle løpende gevinster og tap, minst tilsvarer den totale Marginen vi krever at 
du har deponert hos oss. Du må derfor, om kursen beveger seg i din disfavør, med 
kort varsel være forberedt på å deponere ytterliggere midler for å opprettholde 
dine åpne posisjoner. Hvis du ikke gjør dette, vil vi ha rett til å stenge en, flere eller 
alle dine posisjoner. Du vil være ansvarlig for eventuelle pådratte tap.

Du bør også være oppmerksom på at vi på kort varsel i henhold til denne avtalen 
kan øke Marginsatsene. Hvis vi gjør det, kan vi kreve at du deponerer ytterligere 
midler på kontoen for å dekke den økte Marginsatsen. Hvis du ikke gjør dette, vil vi 
ha rett til å stenge en, flere eller alle dine posisjoner.

Om du ikke har foretatt noen handlinger for å sette en absolutt grense for dine 
tap (f.eks. ved å inngå en transaksjon med Begrenset Risiko) kan ufordelaktige 
markedsbevegelser medføre at du taper hele Marginen din og mer, slik at du blir 
skyldig ytterliggere midler til oss. Vi tilbyr en rekke risikohåndteringsverktøy for å 
hjelpe deg å håndtere denne risikoen.

BEHOV FOR Å FØLGE MED POSISJONER

På grunn av gearingeffekten marginhandel medfører, og dermed hastigheten 
gevinst eller tap kan forekomme, er det viktig at du følger nøye med dine 
posisjoner. Det er ditt ansvar å følge med posisjonene dine, og når du har åpne 
posisjoner bør du alltid ha forutsetninger for å kunne gjøre det.

CFDER ER OTC (OVER-THE-COuNTER)-DERIVATER

Vår handel med CFDer utføres ikke på noen børs. Prisene og andre vilkår fastsettes 
av oss, underlagt våre forpliktelser til å skaffe best mulig ordreutførelse, å opptre 
rimelig og i henhold til vår kundeavtale og vår policy for ordreutførelse. Hver 
CFD-posisjon som du åpner gjennom vår handelstjeneste (inkludert der du har 
åpnet CFD-posisjonen din gjennom vår DMA-plattform) medfører at du inngår 
en kontrakt med oss. Disse kontraktene kan bare handles med oss og er ikke 
overførbare til en annen person.

Dette innebærer at du er utsatt for en motpartsrisiko dersom vi rammes av 
konkurs. Hvis dette mot formodning skulle skje er vi medlem av Financial Services 
Compensation Scheme som ved påviste og berettigede krav dekker de første 
£50.000,- av alle krav.

INGEN RETTIGHETER TIL DET uNDERLIGGENDE

Vår handel med CFDer gir ingen rett til de underliggende instrumentene, eller når 
det gjelder CFDer med aksjer som underliggende, til stemmerett.

INGEN RÅDGIVNING

Med mindre det er blitt avtalt separat skriftlig, yter vi ikke investeringsrådgivning 
vedrørende investeringer eller mulige investeringstransaksjoner. Vi har rett til å 
gi faktisk markedsinformasjon om transaksjonsprosedyrer, potensielle involverte 
risikoer og om hvordan disse risikoene kan minimeres, men det er du som tar  
alle beslutninger.

HENSIKTSMESSIGHET

Før vi åpner en konto for deg må vi bedømme hvorvidt det er hensiktsmessig for 
deg, og advare deg om det ikke er det, basert på opplysninger du gir oss. Det er 
du som avgjør om du vil åpne en konto og om du forstår risikoene det innebærer.

Vi kan også be deg om opplysninger vedrørende dine finansielle aktiva og 
inntekter. Vi følger ikke med på om det beløpet du overfører til oss, eller om din 
gevinst eller tap, stemmer overens med opplysningene gitt av deg. Det er du som 
avgjør om de finansielle ressursene dine er tilstrekkelige og hvilken risiko du er 
villig til å ta.

MARKEDSuTVALG

Vi tilbyr CFDer på et stort utvalg av underliggende markeder og instrumenter. 
Kursene våre er derivert av de underliggende markedene, men spesifikasjonen 
av våre CFDer kan variere betydelig sammenlignet med de som gjelder for det 
faktiske underliggende markedet eller instrumentet. Fullstendig informasjon om 
våre CFDer finnes i Kontraktsinformasjonen, inkludert: kontraktsstørrelse, våre 
Marginnivå, kontraktsoppgjør og valutaopplysninger.

KuRSBEVEGELSER PÅ DET uNDERLIGGENDE MARKEDET

CDFer er finansielle instrumenter som gjør at du kan spekulere i kursbevegelser 
på underliggende markeder. Selv om det er vi som fastsetter kursene som 
gjelder når du handler med CFDer, er prisene våre derivert av det underliggende 
markedet. Det er derfor viktig at du forstår de risikoene som finnes ved å handle 
på det relevante underliggende markedet, ettersom prisbevegelsene på det 
underliggende markedet vil påvirke lønnsomheten til handelen din. Noen slike 
risikoer er:

valuta: hvis du handler på et annet marked som anvender en annen valuta enn din 
basisvaluta, kommer valutakursbevegelser til å påvirke dine fortjenester og tap;

volatilitet: kursbevegelser på det underliggende markedet kan være volatile og 
uforutsigbare. Dette har en direkte innvirkning på gevinst og tap. Kunnskap om 
volatiliteten på et underliggende marked hjelper deg å avgjøre hvor eventuelle 
stoppordre bør plasseres.

gapping: ‘gapping’ er en plutselig prisendring på et underliggende marked fra et 
nivå til et annet. Ulike faktorer kan føre til gapping (f.eks. økonomiske hendelser 
eller markedsannonseringer), og gapping kan skje både når det underliggende 
markedet er åpent og når det er stengt. Når disse faktorene inntreffer mens 
det underliggende markedet er stengt, kan prisen på det underliggende 
markedet når det åpner igjen (og dermed vår avledede pris) avvike betydelig 
fra avslutningsprisen uten at du har fått mulighet til å stenge posisjonen din  
i mellomtiden. ‘Gapping’ kan føre til et betydelig tap (eller gevinst). En  
Ikke-Garantert Stoppordre beskytter ikke mot denne risikoen mens en  
Garantert Stoppordre gir beskyttelse mot markedsgap.

markedslikviditet: Når vi fastsetter kursene våre, spreader og størrelsene vi 
handler med, tar vi hensyn til markedet eller markedene for de relevante 
underliggende instrumentene. Markedsvilkårene kan endres kraftig i løpet av 
en veldig kort tidsperiode, så hvis du ønsker å avslutte en kontrakt vil vi kanskje 
ikke kunne gjøre dette under samme vilkår som når du innledet den.

KOSTNADER OG AVGIFTER

Vi vil informere deg om våre kostnader og avgifter eller de kunngjøres på vår 
nettside. Du bør være oppmerksom på alle kostnader og avgifter som gjelder for 
deg, ettersom slike kostnader og avgifter vil påvirke din lønnsomhet.



IG Markets Limited, Risikoforklaring, juli 2014

Side 2 av 2

Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority. FCA registernummer 195355. I Norge er IG under tilsyn  
av det norske Finanstilsynet. IG har adresse Akersgata 20, 0158 Oslo og organisasjonsnummer 998825059.

IG MARKETS LIMITED Akersgata 20, 0158 Oslo 
T +47 22 400 200 F 22 400 299 E kundeservice@ig.com W IG.com

IKKE-GARANTERTE STOPP

Først når en Ikke-Garantert Stopp utløses, utføres ordren om å stenge posisjonen 
din. Stengning skjer derfor ikke umiddelbart når stoppen utløses. Vi har som mål å 
håndtere slike ordre korrekt og raskt, men den tiden som kreves for å fylle ordren 
og hvilket nivå den fylles på, avhenger av det underliggende markedet. På volatile 
markeder kan det hende en kurs på ordrenivået ditt ikke er tilgjengelig, eller 
markedet raskt og betydelig kan bevege seg bort fra stoppnivået innen vi  
fyller ordren.

CORPORATE ACTION

Vi har ikke til hensikt å tjene på kundene våre på utfallet av bedriftshendelser 
som nye emisjoner, overtakelser og sammenslåinger, aksjespredninger eller 
konsolideringer og offentlige oppkjøpstilbud. Vår målsetting er å reflektere den 
behandlingen vi får, eller ville få, om vi sikret vår eksponering mot deg på det 
underliggende markedet. Men:

•  den behandlingen du får kan være mindre fordelaktig enn om du hadde eid det 
underliggende instrumentet;

•  det kan hende vi må be deg om å bestemme hvordan du vil forholde  
deg til en bedriftshendelse tidligere enn om du hadde eid det  
underliggende instrumentet;

•  de opsjonene vi gjør tilgjengelige for deg kan komme til å bli mer restriktive  
og mindre fordelaktige enn om du hadde eid det underliggende instrumentet; 
og/eller

•  der du har en stopp vedlagt den åpne posisjonen på en CFD på aksje, vil 
behandlingen som du får av oss alltid ha til hensikt å bevare det finansielt 
tilsvarende de rettighetene og forpliktelsene som gjaldt for CFD-posisjonen hos 
oss umiddelbart før bedriftshendelsen inntraff.

SHORTE INDIVIDuELLE AKSJER

Å shorte individuelle aksjer innebærer ytterligere risikoer som ikke gjelder for 
kunder som har lange posisjoner i individuelle aksjer. Disse risikoene inkluderer, 
men er ikke begrenset til:

• tvunget tilbakekjøp pga. endring i lovbestemmelser eller vilkår for aksjelån;

• innføring av og økning i aksjelånsavgifter under posisjonens livstid; og

•  forpliktelsen til å ta motsatt side ved kjøpstilfeller (f.eks. nyemisjoner) som tilbys 
kunder som holder lange posisjoner i samme aksje. Dette kan resultere i en 
forpliktelse til å gå ytterligere short til ufordelaktige kurser.

I tillegg bør du være oppmerksom på at corporate actions som påvirker 
forpliktelsene til shortselgerne ofte kan kunngjøres på kort varsel, noe som ikke  
gir anledning til, eller valgmulighet til, å stenge posisjoner og unngå deltakelse. 

ELEKTRONISK KOMMuNIKASJON

Vi gir deg mulighet for å handle og kommunisere med oss på elektronisk vis, f.eks. 
gjennom vår handelsapplikasjon og e-post. Selv om elektronisk kommunikasjon 
ofte er en pålitelig måte å kommunisere på, er ingen elektronisk kommunikasjon 
helt pålitelig eller alltid tilgjengelig. Hvis du velger å handle med oss gjennom 
elektronisk kommunikasjon bør du være oppmerksom på at elektronisk 
kommunikasjon kan feile, forsinkes, være usikker og/eller ikke nå frem til den 
tilsiktede mottakeren.
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