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Detta dokument förser dig med viktig investerarinformation om denna produkt. Det är inte marknadsföringsmaterial. Enligt lag krävs denna information för att 
hjälpa dig förstå produktens art, risker, kostnader samt potentiella vinster och förluster med att investera i den här produkten. Investerare rekommenderas att 
läsa detta dokument så att de kan fatta ett informerat beslut gällande att investera eller ej. HYCM klassar denna produkt som komplex, och kan därmed vara svår 
för investerare utan erfarenhet och/eller kunskap att förstå. 

Produkt - Aktier 
Dessa produkter tillverkas och distribueras  av HYCM (Europe)  Ltd, CIF: 259/14, som  är  ett  dotterbolag  till HYCM Group. Ring +35725245750 eller besök 
www.hycm.eu för mer information. 

Tillverkningsdatum: 03.01.2018 Datum för senaste uppdatering: 11.02.2022  

Du är på väg att köpa en produkt som inte är enkel och kan vara svår att förstå sig på. 

Vad är det här för sorts produkt? 
Typ 
Ett kontrakt för skillnad (CFD) är ett finansiellt instrument som är hävstångseffektivt (OTC) vars värde bestäms baserat på värdet på en underliggande tillgång. 
Hävstångseffekten är ett typiskt kännetecken för en CFD. 

Mål 
Målet med CFD är att låta en investerare få hävstångsexponering för rörelsen i värdet på den underliggande aktien (oavsett om det är uppåt eller nedåt), utan att 
faktiskt behöva köpa, sälja eller på annat sätt föra över den underliggande aktien. Exponeringen är lånefinansierad eftersom CFD endast kräver att en liten andel 
av kontraktets nominella värde initialt läggs in som marginal. För varje punkt som priset på produkten rör sig till investerararens fördel uppnås en vinst 
multiplicerad med antalet köpta eller sålda CFD-enheter. För varje punkt som priset rör sig till investerarens nackdel kommer en förlust att uppstå. Om du till 
exempel tror att värdet på Apple CFD kommer att öka, skulle du köpa ett antal CFD: er (även känt som "långsiktiga") med avsikten att senare sälja dem när de har 
uppnått ett högre värde. Skillnaden mellan köp- och försäljningspriserna motsvarar din vinst minus alla relevanta kostnader (beskrivs nedan). Om du tror att värdet 
på Apple CFD kommer att minska, skulle du sälja ett antal CFD: er (även känt som "kortsiktiga") till ett visst värde och förvänta dig att köpa tillbaka dem till ett lägre 
pris senare, vilket resulterar i att vi betalar dig skillnaden minus eventuella relevanta kostnader (beskrivs nedan). Men i båda fallen gäller att om Apple CFD rör sig i 
motsatt riktning och din position är stängd, antingen av dig eller som ett resultat av ett marginalbeslut (beskrivs nedan), skulle du vara skyldig oss beloppet för alla 
förluster du har åsamkats tillsammans med eventuella kostnader. För att öppna en position och för att skydda oss mot eventuella förluster du ådrar dig, måste du 
sätta in en procentandel av det totala kontraktsvärdet på ditt konto. Detta är vad som kallas marginalkravet. Trading på marginalen kan förstärka eventuella 
förluster eller vinster du gör. 

Avsedd icke-professionell investerare 
Att handla med dessa produkter är inte lämpligt för alla. Vi skulle normalt sett förvänta oss att dessa produkter används av personer som: a) har risktolerans; b) 
handlar med pengar de har råd att förlora; c) har erfarenhet av och är bekväma med trading på finansmarknader, samt förstår effekterna av och riskerna med 
marginaltradingl och d) vars investeringsmål varierar beroende på deras behov av generell, spekulativ och kortvarig exponering för finansmarknaden/ 
investeringsinstrumentet samt långsiktig exponering 

Vilka är riskerna, och vad kan jag få i gengäld? 
Risk- och belöningsindikatorn 

Lägre risk Högre risk 

Vanligtvis lägre belöningar Vanligtvis högre belöningar 

Det finns ingen rekommenderad eller minsta tidsperiod för att hålla 
denna produkt. Du kan på grund av volatiliteten på marknaden tvingas att 
köpa eller sälja din CFD till ett pris som betydligt kommer att påverka hur 
mycket du får tillbaka. 

Den sammanfattande riskindikatorn är en guide för risknivån på denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer 
att förlora pengar på grund av rörelser på marknaderna eller för att vi inte kan betala dig. Produkter som visas i en lägre kategori garanterar inte en riskfri 
investering. Dessa produkter ingår i denna kategori för att de kan ta högre risker i jakten på högre belöningar, och deras pris kan därmed stiga och falla i enlighet 
med det. Vi har klassificerat denna produkt som 7 av 7, vilket är den högsta riskklassen. Detta uppskattar de potentiella förlusterna från produktens framtida 
värdeutveckling till en mycket hög nivå. CFD:er är hävstångsprodukter, som på grund av underliggande marknadsrörelser kan ge snabba förluster. Det finns inget 
kapitalskydd mot marknads-, kredit- eller likviditetsrisker. 
Var medveten om valutarisken: Det är möjligt att köpa eller sälja CFD: er i en valuta som skiljer sig från ditt kontos basvaluta. Den slutliga avkastningen du kan få 
beror på växelkursen mellan de två valutorna. Exempelvis är att upprätthålla ett tradingkonto i amerikanska dollar och handla med CFD: er som inte är prissatta i 
amerikanska dollar föremål för en utländsk valutarisk. Denna risk beaktas inte i indikatorn som visas ovan. Under vissa omständigheter kan du behöva göra 
ytterligare betalningar för att kompensera för förluster. Om marginalen i ditt konto faller under 50% av den totala initiala marginalen som krävs för alla CFD: er på 
ditt konto, måste vi därför stänga en eller flera av dina positioner. Du kan därmed förlora hela din investering. Den totala förlusten du kan drabbas av kommer 
aldrig att överstiga ditt investerade belopp. Företaget erbjuder negativt balansskydd till sina kunder. 

Prestationsscenarier 
Framtida marknadsutvecklingar kan inte förutsägas på ett exakt sätt. De scenarier som visas är endast indikeringar på några av de möjliga utfallen baserat på 
avkastningar från senaste tiden. Eventuella avkastningar du får beror på hur marknaden presterar och hur länge du håller din CFD. De faktiska avkastningarna kan 
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bli lägre. SSiffrorna tar inte hänsyn din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Stresscenariot påvisar vad du kan få under 
extrema marknadsförhållanden och tar inte hänsyn till en situation där vi inte kan betala dig. Tabell 1 nedan visar pengarna du potentiellt kan vinna eller förlora 
under olika scenarier. Var och en av prestationsscenarierna är baserade på ett konto med endast en öppen position. Dock kommer varje scenario även att påverkas 
av alla andra öppna positioner som du har hos oss. Scenarierna antar också att du inte gör ytterligare några insättningar på ditt konto för att möta marginalkrav. 
Förutsatt att du bestämmer dig för att köpa 1 parti CFD Apple för 144.82 kommer du att ha en teoretisk exponering för den underliggande tillgången på $14,482. 
För att täcka marginalkravet måste du sätta in minst $2,896.4, vilket är 20%, vilket i sin tur leder till en hävstång på 1:5. I detta scenariot har Apple en 
fästningsposition på 0,01, därför kommer kontraktets storlek multiplicerat med fästningspositionen att resultera i hur mycket du kommer att tjäna eller förlora för 
varje fästningsrörelse, dvs 1 USD 

Aktier 

Namn Symbol Min. 
Spridning 

Partistorlek 
Min. 

Trading- 
storlek 

Min. 
Variation 

Värde per 
tick 

Marginal- 
krav 

Marginal- 
valuta 

Hävstång 

Apple CFD CFD_APPL 22 100 1 0.01 1.00 USD 20% USD 1:5 

Apple 

Apple CFD Öppningspris P 144.82 

Tradingstorlek T S 100 shares 

Marginal % M 20% 

Marginalkrav (USD) MR = P x TS x M $2,286.4 

Nominellt värde på trading TN = MR/M $14,482 

Positiv eller negativ gradvis tillbakagång (+2) prickar applicerat på stängningspris P/L inkluderar gradvis tillbakagång 

Tabell 1 

LÅNGT 
Prestations- 
scenario 

Stängningspris Prisförändring Vinst/Förlust 
KORT 
Prestations- 
scenario 

Stängningspris Prisförändring Vinst/Förlust 

Gynnsam 
147.19 
(+0.2) 

1.50% $237 Gynnsam 
142.45 
(+0.2) 

-1.50% $237 

Medelmåttig 145.74 
(+0.2) 

0.50% $92 Medelmåttig 143.90 
(+0.2) 

-0.50% $92 

Ogynnsam 
142.45 
(-0.2) 

-1.50% -$237 Ogynnsam 
147.19 
(+0.2) 

1.50% -$237 

Stress 137.38 
(-0.2) 

-5% -$744 Stress 152.26 
(+0.2) 

5% -$744 

Vad händer om HYCM inte kan betala? 
Om HYCM inte kan uppfylla sina ekonomiska skyldigheter gentemot dig, kan du förlora värdet på din investering. HYCM är medlem i Investor Compensation Fund 
(ICF) för CIF-kunder. Som sådan, i det fall HYCM blir insolvent och inte kan betala ut till sina kunder, kan återförsäljarkunder vara berättigade till en ersättning på 
antingen 90% av de täckta investerarnas kumulativa fordringar eller 20 000 EUR, beroende på vilket belopp som är lägre. 

Vilka är kostnaderna? 
Minskningen i avkastningen visar vilken inverkan på de totala kostnaderna som du betalar kommer att få på den avkastning du kan få för din investering. De totala 
kostnaderna tar hänsyn till engångskostnader, pågående och tillfälliga kostnader. De belopp som visas är de ackumulerade kostnaderna för produkten under tre 
olika hållperioder. Siffrorna förutsätter att du investerar 1 000 USD och köper 1 parti APPLE. Siffrorna är uppskattningar och kan  komma  att  förändras  i 
framtiden. 



HYCM (Europe) Limited 
Key Information Document 

HYCM (Europe) Ltd- Key Information Document 3 | P a g e  

Invevesteringsscenarier (US 
1,000 $) 
1 parti APPLE CFD KÖP 

Om du stänger positionen samma 
dag (Intraday) 

Om du stänger positionen efter 1 
dag 

Om du stänger positionen efter 10 dagar 

Totalkostnad [3.2%] [3.32%] [4.4%] 

Tabellen nedan visar de olika typerna av kostnadskategorier och deras betydelse samt vilken inverkan dessa kan ha på din investering. Riktgivande exempel på  
våra kostnader och avgifter finns på vår webbplats. 

Engångs- och 
utgångskostnader 

Spridning 2.2% 

Skillnaden mellan köp-priset (”erbjudandepris”) och försäljningspriset (”budpris”) kallas för  
spridningen. Denna kostnad realiseras varje gång du öppnar och stänger en trade. I de  flesta fall 
erbjuds en fast spridning. En dynamisk spridning är tillämplig på vissa produkterbjudanden. Till  
exempel: APPLE handlas för 144.82 Sälj (Bud) och 145.04 Köp (Begärt pris) skillnaden är 0,22 vilket är  
22 prickar och motsvarar 22 $ för att öppna en trade. 

Valutaväxling N/A 
Kontanter, realiserade vinster och förluster, justeringar, avgifter och kostnader som är benämnde i en 
annan valuta än ditt kontos basvaluta, konverteras till ditt kontos basvaluta och en 
valutakonverteringskostnad kommer att debiteras ditt konto. 

Provision N/A 

Du kan debiteras en provision för varje trade. För alla typer av CFD:er som erbjuds ingår inte 
provisionen i det angivna priset, utan kommer istället att avtalas med dig innan du gör någon 
transaktion och kommer att visas på kontoutdraget som skickas till dig. I en sådan händelse kommer 
provisionerna att debiteras kontot. Provisioner och avgifter kan ändras då och då utan förvarning. 

Pålägg 
(I 
förekommande 
fall) 

N/A De priser som du tradar med kan inkludera ett påslag, vilket är en avgift på spridningen som mottagits 
från likviditets-/prisleverantören 

Löpande kostnader Övergångsav 
gift 0.12% 

För varje natt som en position hålls öppen, appliceras en förlängnings(bytes)avgift.  
Förlängningsavgiften kan vara positiv eller negativ beroende på riktningen av en investerares position 
samt den tillämpliga räntan. Ju längre positionen hålls, desto högre förlängningsavgifter kommer att 
tillkomma. Till exempel: om du håller en trade för APPLE öppen över natten, kommer ändringsavgiften 
för Köp-trades att vara -3.00% (ungefär. -1,20 $) och för Sälj-trades kommer avgiften att bli -3.00%. Se 
våra Kostnader och Avgifter för mer utförliga exempel. 

Övriga kostnader 

Latenta 
avgifter 

Fasta 
kostnade 
r 

Ett konto betraktas som vilande eller inaktivt om det inte har varit utan aktivitet under en kontinuerlig 
period av 90 dagar. Dessa konton debiteras en administrationsavgift på 10,00 USD (eller motsvarande 
värde i kontobasvalutan) varje månad tills kontoaktiviteten återupptas; kontot stängs; eller om 
kontosaldot når noll (0). 

Uttags-avgifter 
Fasta 

kostnade 
r 

Uttag på mindre än 300 USD via banköverföring debiteras en hanteringsavgift på 30 USD. Observera 
också att den skickande och mottagande banken kan ta ut en avgift enligt deras egen avgiftsstruktur. 

Insättnings- 
avgifter 

N/A 

HYCM kommer inte att ta ut några avgifter för att sätta in pengar på kontot. Insättning av kapital kan 
göras antingen genom kreditkortsbetalning, banköverföring eller andra tillgängliga betalningsalternativ 
som vi erbjuder online. Observera att vid insättning via banköverföring kan den skickande och 
mottagande banken ta ut en avgift enligt deras egen avgiftsstruktur. 

Tillfälliga kostnader Gradvis 
tillbakagång 

1.0% 

Gradvis tillbakagång avser skillnaden mellan det förväntade priset på en trade och det pris som den 
utförs på. Priserna på de finansiella instrumenten ändras flera gånger på en sekund, vilket kan leda till 
att tradingystemet genomför en trade till ett annat pris än det begärda. Till exempel: du tradar med 
APPLE och du vill stänga din trade med priset 144,25 men systemet genomförde affären med nästa 
tillgängliga pris på 144,35 eller 144,15 - vilket kan resultera i att din trade går med 10 $ mer i vinst eller 
förlust. 

Hur länge ska jag hålla den och kan jag ta ut pengar I förväg? 
Det finns ingen rekommenderad innehavstid, men CFD:er hålls vanligtvis under mindre än 24 timmar. Du kan öppna och stänga en CFD på ett aktie-par när som 
helst under marknadstider. Det finns ingen avbokningsperiod och därför inga avbokningsavgifter. CFD:er kommer att upphöra när investeraren väljer att lämna 
produkten eller om investeraren inte har tillgänglig marginal. 

Hur kan jag klaga? 
I händelse av att ett klagomål uppstår, är Complianceavdelningen ansvariga för att övervaka lösningen av dispyten och kan kontaktas på följande adress: 
Compliance Officer, HYCM (Europe) Ltd, Spyrou Kyprianou 47, Noble Center, 4th Floor, Mesa Geitonia, Limassol, CY-4003 eller via e-post: complaints@hycm.com. 
Om du inte är nöjd med vårt svar på ditt klagomål kan du hänvisa klagomålet till Republiken Cyperns finansombudsman. För mer information, besök företagets 
webbplats för att se Klagomålshanteringspolicyn. 

Övrig relevant information 
Investerare måste kontrollera Affärsvillkoren och Juridiska Dokument regelbundet, de kan uppdateras när som helst utan förvarning. Investerare måste godkänna 
eventuella förändringar om de vill fortsätta att använda tjänsterna eller funktionerna på tradingplattformen efter att villkoren har uppdaterats. 

https://www.hycm.com/sites/www.hycm.com/files/pdfs/HYCM_Europe_Cost_and_Charges.pdf
https://www.hycm.com/sites/www.hycm.com/files/pdfs/HYCM_Europe_Cost_and_Charges.pdf
mailto:complaints@hycm.com
http://www.financialombudsman.gov.cy/forc/forc.nsf/index_gr/index_gr?opendocument
https://www.hycm.com/sites/www.hycm.com/files/pdfs/HYCM_EU_Complaints_Handling_Policy.pdf
https://www.hycm.com/sites/www.hycm.com/files/pdfs/HYCM_Terms_of_Business.pdf
https://help.hycm.com/hc/en-us/articles/115004453705-Legal-Documents

