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Faktablad – CFD på kryptovalutapar 

Syfte 

Det här dokumentet ger dig viktig information om den här investeringsprodukten. Det här är inget marknadsföringsmaterial. Den här informationen 
är erforderlig enligt lag för att hjälpa dig att förstå den här produktens karaktär, risker, kostnader samt möjliga vinster och förluster, och för att hjälpa 
dig att jämföra den med andra produkter. 
Produkt-CFD:er på kryptovalutapar: 
Produkttillverkare: IGM Forex Ltd (IGMFX), godkänt och reglerat av Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) med CIF-licensnummer 
309/16. Ring +357 25 252 371, eller gå till https://www.igmfx.com för mer information. 
 
Det här dokumentet uppdaterades senast 20 oktober 2021. 
 

RISKVARNING: Du avser att köpa en produkt som är komplex och kan vara svår att förstå. Den här produkten kanske inte är lämplig för alla 
investerare. Säkerställ att du förstår alla risker. 
Mer information hittar du här. 
 

Vad är det här för typ av produkt? 

Typ – Det här dokumentet handlar om produkter som kallas ”contracts for difference”, ofta förkortat CFD. En CFD ger dig möjlighet att få exponering 

mot en underliggande tillgång som aktier, handelsvaror, kryptovalutor och andra tillgångsslag. Detta betyder att du aldrig äger den underliggande 

tillgången, men gör vinst eller förlust till följd av prisutvecklingen på den underliggande tillgången. Det här dokumentet innehåller viktig information 

om CFD:er där det underliggande investeringsalternativet som du väljer är en kryptovaluta som Bitcoin, Dash eller Ethereum. En kryptovaluta är en 

virtuell valuta som inte har getts ut eller säkras av en riksbank eller en stat. Prissättning av och handel med kryptovalutor sker på särskilda 

handelsplattformar för kryptovalutor. 

CFD-transaktioner med IGMFX genomförs inte på erkända börser/reglerade marknader utan sker snarare ”över disk” (over the counter). 

Mål – Målet med att handla med CFD:er är att spekulera i prisrörelser (vanligtvis på kort sikt) i en underliggande tillgång. Din avkastning beror på 

rörelser i priset på den underliggande tillgången och storleken på din position. Om du till exempel tror att värdet på en kryptovaluta kommer att stiga 

skulle du köpa en CFD (detta kallas även att ”gå lång”) med avsikten att sälja den till ett högre pris. Skillnaden mellan det pris du köper CFD:en för och 

senare säljer den för utgör din vinst, minus relevanta kostnader (redovisas nedan). Om du tror att värdet på ett kryptovaluta kommer att minska skulle 

du sälja en CFD (detta kallas ”gå kort”) till ett specifikt pris, med avsikten att köpa tillbaka den till ett lägre pris, vilket resulterar i att vi betalar ut 

mellanskillnaden minus relevanta kostnader. Om det i de bägge fallen skulle inträffa att kryptovalutan utvecklas i motsatt riktning och din position 

stängs, antingen av dig eller till följd av ett marginalsäkerhetskrav (förklaras nedan), blir du skyldig oss beloppet för den förlust du har gjort, men vårt 

skydd mot negativt saldo gäller. 

För att öppna en position måste du göra en insättning på ditt konto motsvarande en del av kontraktets totala värde. Detta kallas initialt marginalkrav 

(mer om detta nedan). Marginalhandel kan leda till att dina eventuella vinster eller förluster blir större. Mer information om marginalhandel hittar du 

här. 

Tilltänkta icke-professionella investerare och utvalda professionella investerare 

Handel med dessa produkter är inte lämpligt för alla. Vi förväntar oss vanligtvis att dessa produkter används av personer som uppfyller vissa eller alla 

av dessa kriterier: 

i. har relevant kunskap och/eller erfarenhet för att förstå hur CFD:er fungerar och de risker som marginalhandel innebär, har erfarenhet av 

handel med CFD:er och/eller andra derivatinstrument som handlas med marginal utan passandebedömning (under de senaste tre åren), 

och/eller har en yrkeskvalifikation och/eller arbetslivserfarenhet som är relevant för handel över disk (OTC) med finansiella instrument med 

hävstångseffekt (under de senaste tre åren), 

ii. har råd att förlora 100 % av de medel som investeras,  

iii. har hög risktolerans,  

iv. avser att använda produkten för kortsiktig investering, spekulativ handel, portföljdiversifiering och/eller säkring mot exponering i en 

underliggande tillgång.  

Villkor 

CFD-positioner saknar vanligtvis en fast eller rekommenderad löptid. Det är upp till varje handlare att avgöra vilken tidpunkt som är lämpligast för att 

öppna och avsluta positioner. 

CFD:er på kryptovalutor kan ha en fastställd löptid. Det innebär att öppna positioner på CFD:er för kryptovalutor stängs på den angivna förfallodagen 

för instrumentet till det senast tillgängliga priset, om de inte stängs tidigare. Du hittar förfallodagen för ett instrument genom att klicka på länken 

”Uppgifter” bredvid instrumentets namn på handelsplattformens huvudsida. 

Om du inte sätter in ytterligare medel för att möta marginalkraven till följd av negativ prisrörelse kan det leda till att CFD-positionen stängs 

 

Utvecklingsscenarier 

Nedanstående exempel illustrerar möjliga vinster och förluster i olika scenarier. Du kan jämföra dem med scenarierna för andra produkter. De 

scenarier som presenteras är en skattning av framtida utveckling baserat på historiska data över hur värdet på denna investering varierar. I samtliga 

fall beror din vinst eller förlust på hur marknaden utvecklas och hur länge du håller positionen. Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema 

marknadsförhållanden när marknaden är mycket volatil. 

 

Följande antaganden har använts för att skapa de scenarier som anges i tabell 1 nedan: 

http://www.igmfx.com/
https://www.igmfx.com/
https://www.igm.com/eu/sv/terms-and-conditions/risk-disclosure/
https://www.igm.com/eu/sv/margin-information/
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Tabell 1: 

           

Figurerna ovan visar dagshandel och inkluderar alltså inte kostnaden för att hålla positioner öppna över natten. Om den här produkten har sålts till 

dig av någon annan eller du har en tredje part som rådgivare inkluderar dessa siffror inte eventuella kostnader till dessa parter. Siffrorna tar inte 

hänsyn till personlig skattesituation, vilket kan påverka hur mycket du får tillbaka. 

 

Vad är riskerna och vad kan jag få tillbaka?  

Riskindikator 

 

 

 

                        LÄGRE RISK                                       HÖGRE RISK 

Det finns ingen rekommenderad eller minsta innehavstid för denna produkt. Du måste ha tillräckliga medel på ditt konto för att hålla dina 
positioner öppna. Marginalhandel innebär att du snabbt kan förlora ditt handelssaldo. 
 
Det går inte att förutsäga framtida marknadsutvecklingar. De scenarier som visas är endast en indikation på några av de möjliga resultaten baserat 
på tidigare avkastning. Faktisk avkastning kan bli lägre. 
 

Den kortfattade riskindikatorn fungerar som en guide gällande risknivån för den här produkten jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det 

är att produkten kommer att leda till förluster på grund av rörelser på marknaden. Vi har klassat den här produkten som 7 av 7, vilket är den högsta 

riskklassen. Detta beror på att det finns en risk för att du kan förlora hela ditt handelssaldo. 

 

Handelsriskerna förstärks av hävstångseffekten. Värdet kan variera avsevärt i samband med hög volatilitet eller marknadsrelaterad eller ekonomisk 

osäkerhet; sådana svängningar blir ännu markantare om dina positioner är föremål för en hävstångseffekt och detta kan också negativt påverka din 

position. Till följd av detta kan marginalsäkerhetskrav göras snabbt eller ofta, och vid ett fallissemang kan dina positioner stängas. Genomför handel 

endast om du förstår och accepterar riskerna. Du måste noggrant överväga om handel med hävstångsprodukter är lämpligt för dig. 

 
Våra CFD:er är inte listade på någon börs och priserna och övriga villkor anges av oss i enlighet med våra riktlinjer för bästa utförande. Kontraktet kan 

endast ingås med oss och kan inte överföras till någon annan leverantör. Om du har flera positioner med oss kan din risk öka och är inte begränsad till 

en position. 

 

Var medveten om valutarisken. Du kan erhålla betalningar i en annan valuta; därför beror din slutliga avkastning på växlingskursen mellan de två 

valutorna. Denna risk har inte tagits i beaktande i den indikator som visas ovan. 

Marknadsförhållandena kan leda till att din CFD-handel med ett kryptovalutapar öppnar och stänger till ett mycket mindre fördelaktigt pris för dig, 

vilken avsevärt kan påverka hur mycket du får tillbaka. Vi kan avsluta dina öppna CFD-kontrakt om du inte upprätthåller den erforderliga 

minimimarginalen eller om du bryter mot marknadsföreskrifterna. Vi uppmanar dig att läsa vår information om marginalsäkerhetskraven. 

Tekniska risker Eftersom handel med produkten är beroende av teknik, t.ex. dator, smartmobil, internet, osv, är du utsatt för risker gällande 

elektroniska störningar, vilket kan leda till förseningar vid öppnandet och stängandet av en transaktion. Detta är något som IGM Forex Ltd inte kan 

hållas ansvarigt för. 

Produkten innehåller inget skydd gällande framtida marknadsutveckling, så du kan förlora hela eller delar av din handelsbalans.  

Mer information om risker kopplade till handel med produkten hittar du i vårt dokument om riskinformation. 
 

Vad händer om IGM Forex Ltd inte kan betala ut din fordring? 

Om IGM Forex Ltd eller dess likviditetsgarant inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden gentemot dig kan det leda till att du förlorar värdet av de 

positioner som du har hos IGM Forex Ltd. I sådana fall kan du dock vara berättigad till ersättning från Investors’ Compensation Fund (ICF), en 

1 2 3 4 5 6 

 

http://www.igmfx.com/
https://www.igmfx.com/eu/sv/terms-and-conditions/complaints-procedure-for-clients/
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kompensationsfond för investerare som täcker de investeringar som omfattas med upp till 20 000 euro per person, eller 90% (nittio procent) av det 

sammanlagda täckta värdet av den täckta investeraren, vilket som är lägst, oavsett antalet konton, valutor, eller plats där investeringstjänsten 

erbjudits.. Mer information om ICF hittar du här. IGM Forex Ltd skiljer dina medel från sina egna i enlighet med cypriotiska CySEC:s regler om 

kundtillgångar. Indikatorn ovan tar inte detta skydd i beaktande. 

Mer information hittar du på CySEC:s webbplats: https://www.cysec.gov.cy/. 

 

Vad är kostnaderna för CFD:er för positioner på ett kryptovalutapar? 

Innan du handlar med CFD:er för handelsvaror bör du sätta dig in i nedanstående avgifter som debiteras dig och som kan leda till att din nettovinst 

minskar eller din förlust ökar. Mer information om kostnader finns i vårt dokument om allmänna avgifter. Nedanstående tabeller illustrerar typer av 

kostnader och deras innebörd: 

 

 

Engångskostnader 

Spread Skillnaden mellan köp- och säljkursen kallas spread. Kostnaden uppstår varje gång du öppnar 

och avslutar en position. 

Valutaväxling Alla kontanta medel, realiserade vinster och förluster, justeringar och avgifter som är 

noterade i en annan valuta än ditt kontos basvaluta kommer att omvandlas till ditt kontos 

basvaluta och en valutaväxlingsavgift kommer att debiteras ditt konto. 

Courtage Detta är ett courtage som tas ut vid handel med CFD:er i kryptovaluta och som baseras på 

transaktionens nominella värde. 

Löpande 

kostnader 

Avgifter för dagliga 

positioner/swap/rollover 

En avgift debiteras ditt konto för varje natt du håller en position, beroende på vilken position 

du håller (dvs. lång eller kort). Detta betyder att ju länge du håller en position desto mer 

kostar den. Avgifter för swap finns angivna på handelsplattformen. 

 

Hur länge ska jag hålla positionen och kan jag ta ut pengarna i förskott? 

Vissa CFD:er på kryptovalutor har en fastställd löptid. Vid löptidens slut stängs alla öppna positioner för den kryptovaluta-CFD:n. Innan du öppnar en 

CFD-position för en kryptovaluta bör du känna till om kontraktet har en begränsad löptid, och om så är fallet, vilket datum CFD:n förfaller. 

 

Din öppna position stängs när: 

• du väljer att avsluta genom att stänga positionen, 

• om du inte har den erforderliga marginalen, 

• för vissa CFD:er för kryptovalutor när kontraktets löptid går ut. 

 

Du bör övervaka produkten för att avgöra när det är lämpligt att avsluta och, i förekommande fall, när löptiden går ut. Du kan stänga din position/dina 

positioner när som helst under handelstimmarna, som finns angivna under länken ”Uppgifter” på huvudsidan på handelsplattformen. 

 

Hur kan jag framföra klagomål? 

Företaget har tagit fram en procedur för hantering av klagomål som finns här. Om du vill framföra ett klagomål kan du skicka onlineformuläret via 

följande länk  eller kontakta företaget på: 

•               Adress: 1 Agias Zonis, No. 504, Block B, 5th Floor, Nikolaou Pentadromos Center Building, 3026 Limassol, Cyprus 

•               Telefon: +357 25 252 371 

•               E-post: support@igmfx.com  

 

Övrig relevant information 

Informationen i detta dokument ska läsas tillsammans med övrig juridisk dokumentation, framför allt avtalsinformationen som är tillgänglig på 

https://www.igmfx.comDieses Dokument wurde zuletzt am 20. Oktober 2021 aktualisiert. 

 under fliken Rättsligt. 

 

http://www.igmfx.com/
https://www.igmfx.com/eu/sv/terms-and-conditions/investor-compensation-fund/
https://www.cysec.gov.cy/
https://www.cysec.gov.cy/
https://www.igmfx.com/eu/sv/terms-and-conditions/general-fees/
https://www.igmfx.com/eu/sv/terms-and-conditions/complaints-procedure-for-clients/
mailto:support@igmfx.com
https://www.igmfx.com/

