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Faktablad – Contract for Difference på råvaror
Syfte
Det här dokumentet ger dig viktig information om denna investeringsprodukt. Det är inte
marknadsföringsmaterial. Denna information krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå naturen, riskerna,
kostnaderna, potentiella vinster och förluster för denna produkt och för att hjälpa dig att jämföra det med
andra produkter.

Produkt
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Contracts for Difference på råvaror erbjuds av Ava Trade EU Limited som AvaTrade ("Ava", "vi" "oss"),
auktoriserad och reglerad av Irlands centralbank C53877.
Gå till www.avatrade.com för mer information eller kontakta oss på +353 1 901 0120
Detta faktablad är daterat den 1 januari 2018.
Du är på väg att köpa en produkt som inte är enkel och kan vara svår att förstå.
Vad är denna produkt?
Typ
Ett contract for difference ("CFD") är ett investeringskontrakt mellan dig och oss, där vinsten eller
förlusten är skillnaden mellan kontraktets öppningskurs och stängningskurs. Priset på ett CFD-kontrakt på
råvaror bestäms av priset på den angivna underliggande råvaran (till exempel olja, gas, guld och silver).
Ingen trade ger dig några rättigheter i förhållande till de underliggande råvarorna, inklusive eventuella
rättigheter till leverans, förvärv eller ägande.
En av nyckelfunktionerna i CFDs är att de tradas på en marginal eller hävstångsbasis, vilket innebär att du
bara behöver gå in med en liten del av kontraktets teoretiska värde som marginal. Det betyder dock att
storleken på dina positioner och potentiella vinster och förluster förstoras i förhållande till din investering,
vilket medför större risker. Det betyder också att du kan förlora mer än vad du investerar.
Mål
Målet med en CFD är att göra det möjligt för dig att spekulera på priset på de underliggande instrumenten
genom att använda hävstångseffekt. Du kan trada denna produkt genom att antingen köpa eller sälja
kontrakt beroende på din uppfattning om huruvida det underliggande råvarupriset kommer att öka eller
minska. Vid köp av ett kontrakt förutser du att priset kommer att öka (du går lång) och när du säljer
förutser du att priset kommer att falla (du går kort). Prisförändringar i den underliggande råvaran kommer
att generera nominella vinster eller förluster på ditt konto. Du kan när som helst stänga din trade för att
realisera en vinst eller förlust.
Det finns ingen rekommenderad innehavstid eftersom varje investerare själv måste bestämma vad de
anser vara rätt baserat på egen tradingstrategi och sina mål.
Du måste ha tillräcklig marginal på ditt konto för att hålla dina trades öppna. Det kan innebära att
investera mer inom en mycket kort tidsram om priset rör sig åt fel håll. Om du inte behåller den
nödvändiga marginalnivån kan vi besluta att stänga dina trades.
Avsedd privat investerare
Vi rekommenderar att endast kunder som har relevant och specifik kunskap och erfarenhet inom
derivathandel med hävstång bör trada CFDs. Produkterna är oftast kortsiktiga och innebär hög risk för
förlust, inklusive mer än din ursprungliga investering. Kunder bör också försäkra sig om att de har
ekonomiska resurser att trada och bära eventuella förluster.
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Vilka är riskerna och vad kan jag få tillbaka?
Riskindikator
Den sammanfattande riskindikatorn är en guide till
risknivån för denna produkt jämfört med andra
produkter. Det visar hur sannolikt det är att produkten
kommer att förlora pengar på grund av rörelser på
marknaderna eller på grund av att vi inte kan betala dig.
Vi har klassificerat denna produkt som 7 av 7, vilket är
den högsta riskklassen. Denna beräknar de potentiella
förlusterna från produktens framtida utveckling på en
mycket hög nivå.
Var medveten om valutarisk. Du kommer att få betalningar i en annan valuta, så den slutliga avkastningen
till dig beror på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn som visas ovan.
Under vissa omständigheter kan du behöva göra ytterligare betalningar för att betala för förluster. Den
totala förlusten du kan ådra sig kan avsevärt överstiga det investerade beloppet.
Din vinst och förlust påverkas direkt av fluktuationer i volatiliteten och likviditeten hos de underliggande
valutorna av CFD:n. Prisrörelserna kan vara betydande och kan skapa "luckor" så att prissättningen inte är i
följd. När du tradar med hävstångseffekt kan hastigheten vid vilket du genererar vinster eller förluster och
deras storlek öka. Vi kan automatiskt stänga dina trades om du inte behåller den nödvändiga marginalen.
Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsutveckling så du kan förlora en del eller
hela din investering. Om (vi) inte kan betala vad vi är skyldiga dig, kan du förlora hela din investering. Du
kan dock dra nytta av ett konsumentskydd (se avsnittet "Vad händer om vi inte kan betala dig"). Indikatorn
som visas ovan tar inte detta skydd i beaktning.
Prestationsscenarier
Exempel baserat på inköp av 100 lots med guld
Angivna priset: 1 200 $ per uns
Hävstång: 100:1
Nominellt värde: 120 000 $ (100 x 1 200)
Initiala marginalkrav: 600,00 £ (Nominellt värde / 200

Lång trade (intradag)
Prestationsscenario Scenario
Prisförändring
(inklusive
spread)%
Stress
-5,0 %
Ogynnsam
-1,5 %
Måttlig
+0,5 %
Gynnsam
+1,5 %
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Vinst /
Förlust

Kort trade (intradag)
Prestationsscenario Prisförändring
(inklusive
spread)%

Vinst /
Förlust

-6 000,00 $
-1 800,00 $
+600,00 $
+1 800,00

Stress
Ogynnsam
Måttlig
Gynnsam

-6 000,00 $
-1 800,00 $
+600,00 $
+1 800,00

+5,0 %
+1,5 %
-0,5 %
-1,5 %

$
$
De visade scenarierna illustrerar hur din investering skulle kunna utvecklas. Du kan jämföra dem med
scenarierna för andra produkter.
De uppvisade scenarierna är inte en exakt indikator utan en uppskattning av framtida resultat baserat på
tidigare bevis på hur värdet av denna investering varierar. Avkastningen på din investering varierar
beroende på hur marknaden utvecklas och hur länge positionen hålls. Stresscenariot visar vad du kan
komma att få tillbaka i extrema marknadsförhållanden, och tar inte hänsyn till situationen där vi inte kan
betala dig.
De angivna siffrorna inkluderar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte innehåller alla
kostnader som ska betalas till din rådgivare eller distributör.
Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka din avkastning.

Vad händer om Ava inte kan betala dig?
I det osannolika fallet att Ava inte kan betala dig, till exempel på grund av insolvens, kan du förlora värdet
av din investering. Vi håller emellertid isär alla kunders pengar från Ava-pengar i enlighet med Client Asset
Regulations. Du har delvis skydd från Investors Compensation Scheme ("ICS"). Denna produkt är
kategoriserad som en investeringsprodukt enligt ICS, så att berättigade fordringsägare är täckta upp till de
första 20 000 euro av förlusten. Mer information om ersättningsarrangemang finns på
www.investorcompensation.ie.

Vad kostar det?
Tabellen nedan visar de olika kostnader som uppstå när du tradar en CFD på råvaror.
Den här tabellen visar olika typer av kostnadskategorier och deras betydelse
Engångskostnader Spread
Detta är skillnaden mellan köpeskillingen och det
vid inträde och
försäljningspris vi anger.
utträde
Löpande
Dagslåneräntor
För trades som hålls över natten och inte stängs intradag,
kostnader
debiteras eller betalas dagslåneräntor utifrån
räntedifferenserna för upplåning eller utlåning på den
underliggande basvalutan. Detaljer om dagslåneräntor finns
här: Tradingvillkor & avgifter
Tillkommande
Distributörsavgifter Det kan hända att vi delar en engångsavgift eller en del av
kostnader
våra spreads, avgifter eller andra kostnader med andra
personer, inklusive en distributör som kanske har
introducerat dig eller som löpande tillstår dig med tjänster.

Hur länge ska jag hålla det och kan jag ta ut pengar tidigt?
Råvaru-CFDs är avsedda för kortsiktig trading, i vissa fall intradag, och är generellt inte lämpliga för
långsiktiga placeringar. Råvaru-CFDs har inte en rekommenderad eller obligatorisk minimiperiod. Som en
exekveringsprodukt kan du välja att stänga din position när som helst utan extra avgifter eller straff.
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Hur kan jag framför ett klagomål?
För att framföra ett klagomål kontaktar du vår kundsupport via e-post på cs@avatrade.com. Vi kommer
att sträva efter att lösa alla problem inom en rimlig tidsram. Om du inte är nöjd med svaret från vår
kundtjänst, eller om du inte kan lösa problemet, kan du ta upp saken som ett klagomål med vårt
klagomålsteam genom att skriva till oss på complaints@avatrade.com eller Ava Trade EU Limited
Compliance Department, Five Lamps Place, Amiens Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2. Våra
fullständiga policy när det kommer till klagomål, inklusive detaljer om finansombudsmanstjänster, finns
här: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
Annan relevant information
Detta dokument är en sammanfattning av viktig information om råvaru-CFDs. Den är utformad för att
hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut innan din trade. Detta är endast en sammanfattning och inget i
detta dokument bör betraktas som rådgivning.
Innan du bestämmer dig för om du vill öppna ett konto eller att trada med någon av våra produkter
rekommenderar vi starkt att du läser våra fullständiga villkor och policyer, inklusive: våra fullständiga
användarvillkor, intressekonfliktspolicy och orderexekveringspolicy. Dessa dokument finns här:
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation

Faktablad – Spread betting på råvaror
Syfte
Det här dokumentet ger dig viktig information om denna investeringsprodukt. Det är inte
marknadsföringsmaterial. Denna information krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå naturen, riskerna,
kostnaderna, potentiella vinster och förluster för denna produkt och för att hjälpa dig att jämföra det med
andra produkter.
Produkt
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Spread bets på råvaror erbjuds av Ava Trade EU Limited som AvaTrade ("Ava", "vi" "oss"), auktoriserad och
reglerad av Irlands centralbank C53877.
Gå till www.avatrade.com för mer information eller kontakta oss på +353 1 901 0120
Detta faktablad är daterat den 1 januari 2018.
Du är på väg att köpa en produkt som inte är enkel och kan vara svår att förstå.
Vad är denna produkt?
Typ
Ett spread bet är ett investeringskontrakt mellan dig och oss, där vinsten eller förlusten är skillnaden
mellan kontraktets öppningskurs och slutkurs. Priset på ett spread bet-kontrakt på råvaror bestäms av
priset på de angivna underliggande valutaparen. Spread bets-kontrakt prissätts till 1 GBP eller EUR per
punktförändring i det underliggande instrumentet oberoende av det underliggande instrumentets
basvaluta.
Ingen trade ger dig några rättigheter i förhållande till de underliggande råvarorna, inklusive eventuella
rättigheter till leverans, förvärv eller ägande.
En av nyckelfunktionerna i spread bets är att de tradas på en marginal eller hävstångsbasis, vilket innebär
att du bara behöver gå in med en liten del av kontraktets teoretiska värde som marginal. Det betyder dock
att storleken på dina positioner och potentiella vinster och förluster förstoras i förhållande till din
investering, vilket medför större risker. Det betyder också att du kan förlora mer än vad du investerar.
Mål
Målet med ett spread bet är att göra det möjligt för dig att spekulera på priset på de underliggande
instrumenten genom att använda hävstångseffekt. Du kan trada denna produkt antingen genom att köpa
kontrakt eller sälja kontrakt beroende på din åsikt om det angivna priset på de underliggande valutaparen
kommer att öka eller minska mot den andra angivna valutan (ett valutapar). Vid köp av ett kontrakt
förutser du att priset kommer att öka (du går lång) och när du säljer förutser du att priset kommer att falla
(du går kort). Prisförändringar i de underliggande valutaparen kommer att generera nominella vinster eller
förluster på ditt konto. Du kan när som helst stänga din trade för att realisera en vinst eller förlust.
Det finns ingen rekommenderad innehavstid eftersom varje investerare själv måste bestämma vad de
anser vara rätt baserat på egen tradingstrategi och sina mål.
Du måste ha tillräcklig marginal på ditt konto för att hålla dina trades öppna. Det kan innebära att
investera mer inom en mycket kort tidsram om priset rör sig åt fel håll. Om du inte behåller den
nödvändiga marginalnivån kan vi besluta att stänga dina trades.
Avsedd privat investerare
Vi rekommenderar att endast kunder som har relevant och specifik kunskap och erfarenhet inom
derivathandel med hävstång bör trada spread bets. Produkterna är oftast kortsiktiga och innebär hög risk
för förlust, inklusive mer än din ursprungliga investering. Kunder bör också försäkra sig om att de har
ekonomiska resurser att trada och bära eventuella förluster.
Vilka är riskerna och vad kan jag få tillbaka?
Riskindikator
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Den sammanfattande riskindikatorn är en guide till risknivån för denna produkt jämfört med andra
produkter. Det visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av rörelser på
marknaderna eller på grund av att vi inte kan betala dig.
Vi har klassificerat denna produkt som 7 av 7, vilket är
den högsta riskklassen. Denna beräknar de potentiella
förlusterna från produktens framtida utveckling på en
mycket hög nivå.

Var medveten om valutarisk. Du kommer att få betalningar i en annan valuta, så den slutliga avkastningen
till dig beror på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn som visas ovan.
Under vissa omständigheter kan du behöva göra ytterligare betalningar för att betala för förluster. Den
totala förlusten du kan ådra sig kan avsevärt överstiga det investerade beloppet.
Din vinst och förlust påverkas direkt av fluktuationer i volatiliteten och likviditeten av de underliggande
valutorna i spread bet. Prisrörelserna kan vara betydande och kan skapa "luckor" så att prissättningen inte
är i följd. När du tradar med hävstångseffekt kan hastigheten vid vilket du genererar vinster eller förluster
och deras storlek öka. Vi kan automatiskt stänga dina trades om du inte behåller den nödvändiga
marginalen.
Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsutveckling så du kan förlora en del eller
hela din investering. Om (vi) inte kan betala vad vi är skyldiga dig, kan du förlora hela din investering. Du
kan dock dra nytta av ett konsumentskydd (se avsnittet "Vad händer om vi inte kan betala dig"). Indikatorn
som visas ovan tar inte detta skydd i beaktning.
Prestationsscenarier
Exempel baserat på köp av 1 lot med guld (1 lot = 100 uns guld) till 1 £ per punkt
Pris för underliggande notering: 1 200,00 $ per uns.
Hävstång: 200:1
Nominellt värde: 120 000 £ (100 x 1 200)
Initiala marginalkrav: 600,00 £ (Nominellt värde / 200)
Lång trade (intradag)
Prestationsscenario Scenario
Prisförändring
(inklusive
spread)%
Stress
-5,0 %
Ogynnsam

-1,5 %

Måttlig
Gynnsam

+0,5 %
+1,5 %
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Vinst /
Förlust

-6 000,00
£
-1 800,00
$
+600,00 £
+1 800,00

Kort trade (intradag)
Prestationsscenario Prisförändring
(inklusive
spread)%
Stress

+5,0 %

Ogynnsam

+1,5 %

Måttlig
Gynnsam

-0,5 %
-1,5 %

Vinst /
Förlust

-6 000,00
£
-1 800,00
$
+600,00 £
+1 800,00

£
£
De visade scenarierna illustrerar hur din investering skulle kunna utvecklas. Du kan jämföra dem med
scenarierna för andra produkter.
De uppvisade scenarierna är inte en exakt indikator utan en uppskattning av framtida resultat baserat på
tidigare bevis på hur värdet av denna investering varierar. Avkastningen på din investering varierar
beroende på hur marknaden utvecklas och hur länge positionen hålls. Stresscenariot visar vad du kan
komma att få tillbaka i extrema marknadsförhållanden, och tar inte hänsyn till situationen där vi inte kan
betala dig.
De angivna siffrorna inkluderar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte innehåller alla
kostnader som ska betalas till din rådgivare eller distributör.
Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka din avkastning.

Vad händer om Ava inte kan betala dig?
I det osannolika fallet att Ava inte kan betala dig, till exempel på grund av insolvens, kan du förlora värdet
av din investering. Vi håller emellertid isär alla kunders pengar från Ava-pengar i enlighet med Client Asset
Regulations. Du har delvis skydd från Investors Compensation Scheme ("ICS"). Denna produkt är
kategoriserad som en investeringsprodukt enligt ICS, så att berättigade fordringsägare är täckta upp till de
första 20 000 euro av förlusten. Mer information om ersättningsarrangemang finns på
www.investorcompensation.ie.

Vad kostar det?
Tabellen nedan visar de olika kostnader som uppstå vid trading av spread bet på råvaror.
Den här tabellen visar olika typer av kostnadskategorier och deras betydelse
Engångskostnader Spread
Detta är skillnaden mellan köpeskillingen och det
vid inträde och
försäljningspris vi anger.
utträde
Löpande
Dagslåneräntor
För trades som hålls över natten och inte stängs intradag,
kostnader
debiteras eller betalas dagslåneräntor utifrån
räntedifferenserna för upplåning eller utlåning på den
underliggande basvalutan. Detaljer om dagslåneräntor finns
här: Tradingvillkor & avgifter
Tillkommande
Distributörsavgifter Det kan hända att vi delar en engångsavgift eller en del av
kostnader
våra spreads, avgifter eller andra kostnader med andra
personer, inklusive en distributör som kanske har
introducerat dig eller som löpande tillstår dig med tjänster.

Hur länge ska jag hålla det och kan jag ta ut pengar tidigt?
Spread bets på råvaror är avsedda för kortsiktig trading, i vissa fall intradag, och är generellt inte lämpliga
för långsiktiga placeringar. Spread bets på råvaror har inte en rekommenderad eller obligatorisk
minimiperiod. Som en exekveringsprodukt kan du välja att stänga din position när som helst utan extra
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avgifter eller straff.

Hur kan jag framför ett klagomål?
För att framföra ett klagomål kontaktar du vår kundsupport via e-post på cs@avatrade.com. Vi kommer
att sträva efter att lösa alla problem inom en rimlig tidsram. Om du inte är nöjd med svaret från vår
kundtjänst, eller om du inte kan lösa problemet, kan du ta upp saken som ett klagomål med vårt
klagomålsteam genom att skriva till oss på complaints@avatrade.com eller Ava Trade EU Limited
Compliance Department, Five Lamps Place, Amiens Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2. Våra
fullständiga policy när det kommer till klagomål, inklusive detaljer om finansombudsmanstjänster, finns
här: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
Annan relevant information
Detta dokument är en sammanfattning av viktig information om spread bets på råvaror. Den är utformad
för att hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut innan din trade. Detta är endast en sammanfattning och
inget i detta dokument bör betraktas som rådgivning.
Innan du bestämmer dig för om du vill öppna ett konto eller att trada med någon av våra produkter
rekommenderar vi starkt att du läser våra fullständiga villkor och policyer, inklusive: våra fullständiga
användarvillkor, intressekonfliktspolicy och orderexekveringspolicy. Dessa dokument finns här:
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation

Faktablad - Contract for Difference på kryptovalutor
Syfte
Det här dokumentet ger dig viktig information om denna investeringsprodukt. Det är inte
marknadsföringsmaterial. Denna information krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå naturen, riskerna,
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kostnaderna, potentiella vinster och förluster för denna produkt och för att hjälpa dig att jämföra det med
andra produkter.

Produkt
Contracts for Difference på kryptovalutor erbjuds av Ava Trade EU Limited som AvaTrade ("Ava", "vi"
"oss"), auktoriserad och reglerad av Irlands centralbank C53877.
Gå till www.avatrade.com för mer information eller kontakta oss på +353 1 901 0120
Detta faktablad är daterat den 1 januari 2018.
Du är på väg att köpa en produkt som inte är enkel och kan vara svår att förstå.
Vad är denna produkt?
Typ
Ett contract for difference ("CFD") är ett investeringskontrakt mellan dig och oss, där vinsten eller
förlusten är skillnaden mellan kontraktets öppningskurs och stängningskurs. Priset på ett CFD-kontrakt på
en kryptovaluta bestäms av priset på de angivna underliggande valutaparen.
Ingen trade ger dig några rättigheter i förhållande till de underliggande kryptovalutorna, inklusive
eventuella rättigheter till leverans, förvärv eller ägande.
En av nyckelfunktionerna i CFDs är att de tradas på en marginal eller hävstångsbasis, vilket innebär att du
bara behöver gå in med en liten del av kontraktets teoretiska värde som marginal. Det betyder dock att
storleken på dina positioner och potentiella vinster och förluster förstoras i förhållande till din investering,
vilket medför större risker. Det betyder också att du kan förlora mer än vad du investerar.
Mål
Målet med en CFD är att göra det möjligt för dig att spekulera på priset på de underliggande instrumenten
genom att använda hävstångseffekt. Du kan trada denna produkt antingen genom att köpa kontrakt eller
sälja kontrakt beroende på din åsikt om det angivna priset på den underliggande kryptovalutan kommer
att öka eller minska mot den andra angivna valutan (ett kryptovalutapar). Vid köp av ett kontrakt förutser
du att priset kommer att öka (du går lång) och när du säljer förutser du att priset kommer att falla (du går
kort). Prisförändringar i de underliggande kryptovalutaparen kommer att generera nominella vinster eller
förluster på ditt konto. Du kan när som helst stänga din trade för att realisera en vinst eller förlust.
Det finns ingen rekommenderad innehavstid eftersom varje investerare själv måste bestämma vad de
anser vara rätt baserat på egen tradingstrategi och sina mål.
Du måste ha tillräcklig marginal på ditt konto för att hålla dina trades öppna. Det kan innebära att
investera mer inom en mycket kort tidsram om priset rör sig åt fel håll. Om du inte behåller den
nödvändiga marginalnivån kan vi besluta att stänga dina trades.
Avsedd privat investerare
Vi rekommenderar att endast kunder som har relevant och specifik kunskap och erfarenhet inom
derivathandel med hävstång bör trada CFDs. Produkterna är oftast kortsiktiga och innebär hög risk för
förlust, inklusive mer än din ursprungliga investering. Kunder bör också försäkra sig om att de har
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ekonomiska resurser att trada och bära eventuella förluster.

Vilka är riskerna och vad kan jag få tillbaka?
Riskindikator
Den sammanfattande riskindikatorn är en guide till
risknivån för denna produkt jämfört med andra
produkter. Det visar hur sannolikt det är att produkten
kommer att förlora pengar på grund av rörelser på
marknaderna eller på grund av att vi inte kan betala dig.
Vi har klassificerat denna produkt som 7 av 7, vilket är
den högsta riskklassen. Denna beräknar de potentiella
förlusterna från produktens framtida utveckling på en
mycket hög nivå.
Var medveten om valutarisk. Du kommer att få betalningar i en annan valuta, så den slutliga avkastningen
till dig beror på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn som visas ovan.
Under vissa omständigheter kan du behöva göra ytterligare betalningar för att betala för förluster. Den
totala förlusten du kan ådra sig kan avsevärt överstiga det investerade beloppet.
Din vinst och förlust påverkas direkt av fluktuationer i volatiliteten och likviditeten hos de underliggande
valutorna av CFD:n. Prisrörelserna kan vara betydande och kan skapa "luckor" så att prissättningen inte är i
följd. När du tradar med hävstångseffekt kan hastigheten vid vilket du genererar vinster eller förluster och
deras storlek öka. Vi kan automatiskt stänga dina trades om du inte behåller den nödvändiga marginalen.
Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsutveckling så du kan förlora en del eller
hela din investering. Om (vi) inte kan betala vad vi är skyldiga dig, kan du förlora hela din investering. Du
kan dock dra nytta av ett konsumentskydd (se avsnittet "Vad händer om vi inte kan betala dig"). Indikatorn
som visas ovan tar inte detta skydd i beaktning.
Prestationsscenarier
Exempel baserat på inköp av 3 kontrakt på BTC/US
Angivna priset: 15 000 $ USD
Hävstång: 5:1
Nominellt värde: 45 000 $ (3 x 15 000)
Initiala marginalkrav: 9 000,00 $ (Nominellt värde / 5)
Lång trade (intradag)
Prestationsscenario Scenario
Prisförändring
(inklusive
spread)%
Stress
-5,0 %
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Vinst /
Förlust

Kort trade (intradag)
Prestationsscenario Prisförändring
(inklusive
spread)%

Vinst /
Förlust

-2 250,00

Stress

-2 250,00

+5,0 %

Ogynnsam
Måttlig
Gynnsam

-1,5 %
+0,5 %
+1,5 %

$
-675,00 $
+225,00 $
+675,00 $

Ogynnsam
Måttlig
Gynnsam

+1,5 %
-0,5 %
-1,5 %

$
-675,00 $
+225,00 $
+675,00 $

De visade scenarierna illustrerar hur din investering skulle kunna utvecklas. Du kan jämföra dem med
scenarierna för andra produkter.
De uppvisade scenarierna är inte en exakt indikator utan en uppskattning av framtida resultat baserat på
tidigare bevis på hur värdet av denna investering varierar. Avkastningen på din investering varierar
beroende på hur marknaden utvecklas och hur länge positionen hålls. Stresscenariot visar vad du kan
komma att få tillbaka i extrema marknadsförhållanden, och tar inte hänsyn till situationen där vi inte kan
betala dig.
De angivna siffrorna inkluderar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte innehåller alla
kostnader som ska betalas till din rådgivare eller distributör.
Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka din avkastning.

Vad händer om Ava inte kan betala dig?
I det osannolika fallet att Ava inte kan betala dig, till exempel på grund av insolvens, kan du förlora värdet
av din investering. Vi håller emellertid isär alla kunders pengar från Ava-pengar i enlighet med Client Asset
Regulations. Du har delvis skydd från Investors Compensation Scheme ("ICS"). Denna produkt är
kategoriserad som en investeringsprodukt enligt ICS, så att berättigade fordringsägare är täckta upp till de
första 20 000 euro av förlusten. Mer information om ersättningsarrangemang finns på
www.investorcompensation.ie.

Vad kostar det?
Tabellen nedan visar de olika kostnader som kan uppstå vid trading av en CFD på en kryptovaluta.
Den här tabellen visar olika typer av kostnadskategorier och deras betydelse
Engångskostnader Spread
Detta är skillnaden mellan köpeskillingen och det
vid inträde och
försäljningspris vi anger.
utträde
Löpande
Dagslåneräntor
För trades som hålls över natten, och inte stängs intradag,
kostnader
debiteras dagslåneräntor. Dagslåneräntor finns här:
Tradingvillkor & avgifter
Tillkommande
Distributörsavgifter Det kan hända att vi delar en engångsavgift eller en del av
kostnader
våra spreads, avgifter eller andra kostnader med andra
personer, inklusive en distributör som kanske har
introducerat dig eller som löpande tillstår dig med tjänster.

Hur länge ska jag hålla det och kan jag ta ut pengar tidigt?
CFDs på kryptovalutor är avsedda för kortsiktig trading, i vissa fall dagstrading, och är generellt inte
lämpliga för långsiktiga placeringar. CFDs på kryptovalutor har inte en rekommenderad eller obligatorisk
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minimiperiod. Som en exekveringsprodukt kan du välja att stänga din position när som helst utan extra
avgifter eller straff.

Hur kan jag framför ett klagomål?
För att framföra ett klagomål kontaktar du vår kundsupport via e-post på cs@avatrade.com. Vi kommer
att sträva efter att lösa alla problem inom en rimlig tidsram. Om du inte är nöjd med svaret från vår
kundtjänst, eller om du inte kan lösa problemet, kan du ta upp saken som ett klagomål med vårt
klagomålsteam genom att skriva till oss på complaints@avatrade.com eller Ava Trade EU Limited
Compliance Department, Five Lamps Place, Amiens Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2. Våra
fullständiga policy när det kommer till klagomål, inklusive detaljer om finansombudsmanstjänster, finns
här: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
Annan relevant information
Detta dokument är en sammanfattning av viktig information om CFDs på kryptovalutor. Den är utformad
för att hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut innan din trade. Detta är endast en sammanfattning och
inget i detta dokument bör betraktas som rådgivning.
Innan du bestämmer dig för om du vill öppna ett konto eller att trada med någon av våra produkter
rekommenderar vi starkt att du läser våra fullständiga villkor och policyer, inklusive: våra fullständiga
användarvillkor, intressekonfliktspolicy och orderexekveringspolicy. Dessa dokument finns här:
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation

Faktablad - Contract for Difference på aktier
Syfte
Det här dokumentet ger dig viktig information om denna investeringsprodukt. Det är inte
marknadsföringsmaterial. Denna information krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå naturen, riskerna,
kostnaderna, potentiella vinster och förluster för denna produkt och för att hjälpa dig att jämföra det med
andra produkter.
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Produkt
Contracts for Difference på aktier erbjuds av Ava Trade EU Limited som AvaTrade ("Ava", "vi" "oss"),
auktoriserad och reglerad av Irlands centralbank C53877.
Gå till www.avatrade.com för mer information eller kontakta oss på +353 1 901 0120
Detta faktablad är daterat den 1 januari 2018.
Du är på väg att köpa en produkt som inte är enkel och kan vara svår att förstå.
Vad är denna produkt?
Typ
Ett contract for difference ("CFD") är ett investeringskontrakt mellan dig och oss, där vinsten eller
förlusten är skillnaden mellan kontraktets öppningskurs och stängningskurs. Priset på ett CFD-kontrakt på
aktier bestäms av priset på den angivna underliggande aktien (till exempel Barclays Plc, BP Plc, Apple Inc.,
Amazon).
Ingen trade ger dig några rättigheter i förhållande till de underliggande aktierna, inklusive eventuella
rättigheter till leverans, förvärv eller ägande.
En av nyckelfunktionerna i CFDs är att de tradas på en marginal eller hävstångsbasis, vilket innebär att du
bara behöver gå in med en liten del av kontraktets teoretiska värde som marginal. Det betyder dock att
storleken på dina positioner och potentiella vinster och förluster förstoras i förhållande till din investering,
vilket medför större risker. Det betyder också att du kan förlora mer än vad du investerar.
Mål
Målet med en CFD är att göra det möjligt för dig att spekulera på priset på de underliggande instrumenten
genom att använda hävstångseffekt. Du kan trada denna produkt genom att antingen köpa eller sälja
kontrakt beroende på din uppfattning om huruvida det underliggande aktiepriset kommer att öka eller
minska. Vid köp av ett kontrakt förutser du att priset kommer att öka (du går lång) och när du säljer
förutser du att priset kommer att falla (du går kort). Prisförändringar i den underliggande aktien kommer
att generera nominella vinster eller förluster på ditt konto. Du kan när som helst stänga din trade för att
realisera en vinst eller förlust.
Det finns ingen rekommenderad innehavstid eftersom varje investerare själv måste bestämma vad de
anser vara rätt baserat på egen tradingstrategi och sina mål.
Du måste ha tillräcklig marginal på ditt konto för att hålla dina trades öppna. Det kan innebära att
investera mer inom en mycket kort tidsram om priset rör sig åt fel håll. Om du inte behåller den
nödvändiga marginalnivån kan vi besluta att stänga dina trades.
Avsedd privat investerare
Vi rekommenderar att endast kunder som har relevant och specifik kunskap och erfarenhet inom
derivathandel med hävstång bör trada CFDs. Produkterna är oftast kortsiktiga och innebär hög risk för
förlust, inklusive mer än din ursprungliga investering. Kunder bör också försäkra sig om att de har
ekonomiska resurser att trada och bära eventuella förluster.
Vilka är riskerna och vad kan jag få tillbaka?
Riskindikator
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Den sammanfattande riskindikatorn är en guide till
risknivån för denna produkt jämfört med andra
produkter. Det visar hur sannolikt det är att produkten
kommer att förlora pengar på grund av rörelser på
marknaderna eller på grund av att vi inte kan betala dig.
Vi har klassificerat denna produkt som 7 av 7, vilket är
den högsta riskklassen. Denna beräknar de potentiella
förlusterna från produktens framtida utveckling på en
mycket hög nivå.
Var medveten om valutarisk. Du kommer att få betalningar i en annan valuta, så den slutliga avkastningen
till dig beror på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn som visas ovan.
Under vissa omständigheter kan du behöva göra ytterligare betalningar för att betala för förluster. Den
totala förlusten du kan ådra sig kan avsevärt överstiga det investerade beloppet.
Din vinst och förlust påverkas direkt av fluktuationer i volatiliteten och likviditeten hos de underliggande
valutorna av CFD:n. Prisrörelserna kan vara betydande och kan skapa "luckor" så att prissättningen inte är i
följd. När du tradar med hävstångseffekt kan hastigheten vid vilket du genererar vinster eller förluster och
deras storlek öka. Vi kan automatiskt stänga dina trades om du inte behåller den nödvändiga marginalen.
Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsutveckling så du kan förlora en del eller
hela din investering. Om (vi) inte kan betala vad vi är skyldiga dig, kan du förlora hela din investering. Du
kan dock dra nytta av ett konsumentskydd (se avsnittet "Vad händer om vi inte kan betala dig"). Indikatorn
som visas ovan tar inte detta skydd i beaktning.
Prestationsscenarier
Exempel baserat på inköp av 100 kontrakt av Barclays Plc
Angivna priset: 200
Hävstång: 10:1
Nominellt värde: 20 000 £ (100 x 200) Initialt marginalkrav: 2 000,00 £ (Nominellt värde / 10)

Lång trade (intradag)
Prestationsscenario Scenario
Prisförändring
(inklusive
spread)%
Stress
-5,0 %
Ogynnsam
Måttlig
Gynnsam

|
16

-1,5 %
+0,5 %
+1,5 %

Vinst /
Förlust

-1 000,00
£
-300,00 £
+100,00 £
+300,00 £

Kort trade (intradag)
Prestationsscenario Prisförändring
(inklusive
spread)%
Stress

+5,0 %

Ogynnsam
Måttlig
Gynnsam

+1,5 %
-0,5 %
-1,5 %

Vinst /
Förlust

-1 000,00
£
-300,00 £
+100,00 £
+300,00 £

De visade scenarierna illustrerar hur din investering skulle kunna utvecklas. Du kan jämföra dem med
scenarierna för andra produkter.
De uppvisade scenarierna är inte en exakt indikator utan en uppskattning av framtida resultat baserat på
tidigare bevis på hur värdet av denna investering varierar. Avkastningen på din investering varierar
beroende på hur marknaden utvecklas och hur länge positionen hålls. Stresscenariot visar vad du kan
komma att få tillbaka i extrema marknadsförhållanden, och tar inte hänsyn till situationen där vi inte kan
betala dig.
De angivna siffrorna inkluderar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte innehåller alla
kostnader som ska betalas till din rådgivare eller distributör.
Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka din avkastning.

Vad händer om Ava inte kan betala dig?
I det osannolika fallet att Ava inte kan betala dig, till exempel på grund av insolvens, kan du förlora värdet
av din investering. Vi håller emellertid isär alla kunders pengar från Ava-pengar i enlighet med Client Asset
Regulations. Du har delvis skydd från Investors Compensation Scheme ("ICS"). Denna produkt är
kategoriserad som en investeringsprodukt enligt ICS, så att berättigade fordringsägare är täckta upp till de
första 20 000 euro av förlusten. Mer information om ersättningsarrangemang finns på
www.investorcompensation.ie.

Vad kostar det?
Tabellen nedan visar de olika kostnader som kan uppstå vid trading av en CFD på aktier.
Den här tabellen visar olika typer av kostnadskategorier och deras betydelse
Engångskostnader Spread
Detta är skillnaden mellan köpeskillingen och det
vid inträde och
försäljningspris vi anger.
utträde
Löpande
Dagslåneräntor
För trades som hålls över natten och inte stängs intradag,
kostnader
debiteras eller betalas dagslåneräntor utifrån
räntedifferenserna för upplåning eller utlåning på den
underliggande basvalutan. Detaljer om dagslåneräntor finns
här: Tradingvillkor & avgifter
Tillkommande
Distributörsavgifter Det kan hända att vi delar en engångsavgift eller en del av
kostnader
våra spreads, avgifter eller andra kostnader med andra
personer, inklusive en distributör som kanske har
introducerat dig eller som löpande tillstår dig med tjänster.

Hur länge ska jag hålla det och kan jag ta ut pengar tidigt?
CFDs på aktier är avsedda för kortsiktig trading, i vissa fall intradag, och är generellt inte lämpliga för
långsiktiga placeringar. CFDs på aktier har inte en rekommenderad eller obligatorisk minimiperiod. Som en
exekveringsprodukt kan du välja att stänga din position när som helst utan extra avgifter eller straff.

Hur kan jag framför ett klagomål?
För att framföra ett klagomål kontaktar du vår kundsupport via e-post på cs@avatrade.com. Vi kommer
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att sträva efter att lösa alla problem inom en rimlig tidsram. Om du inte är nöjd med svaret från vår
kundtjänst, eller om du inte kan lösa problemet, kan du ta upp saken som ett klagomål med vårt
klagomålsteam genom att skriva till oss på complaints@avatrade.com eller Ava Trade EU Limited
Compliance Department, Five Lamps Place, Amiens Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2. Våra
fullständiga policy när det kommer till klagomål, inklusive detaljer om finansombudsmanstjänster, finns
här: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
Annan relevant information
Detta dokument är en sammanfattning av viktig information om CFDs på aktier. Den är utformad för att
hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut innan din trade. Detta är endast en sammanfattning och inget i
detta dokument bör betraktas som rådgivning.
Innan du bestämmer dig för om du vill öppna ett konto eller att trada med någon av våra produkter
rekommenderar vi starkt att du läser våra fullständiga villkor och policyer, inklusive: våra fullständiga
användarvillkor, intressekonfliktspolicy och orderexekveringspolicy. Dessa dokument finns här:
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation

Faktablad – Contract for Difference på Forex

Syfte
Det här dokumentet ger dig viktig information om denna investeringsprodukt. Det är inte
marknadsföringsmaterial. Denna information krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå naturen, riskerna,
kostnaderna, potentiella vinster och förluster för denna produkt och för att hjälpa dig att jämföra det med
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andra produkter.

Produkt
Contracts for Difference på Forex erbjuds av Ava Trade EU Limited som AvaTrade ("Ava", "vi" "oss"),
auktoriserad och reglerad av Irlands centralbank C53877.
Gå till www.avatrade.com för mer information eller kontakta oss på +353 1 901 0120
Detta faktablad är daterat den 1 januari 2018.
Du är på väg att köpa en produkt som inte är enkel och kan vara svår att förstå.
Vad är denna produkt?
Typ
Ett contract for difference ("CFD") är ett investeringskontrakt mellan dig och oss, där vinsten eller
förlusten är skillnaden mellan kontraktets öppningskurs och stängningskurs. Priset på ett CFD-kontrakt på
Forex bestäms av priset på de angivna underliggande valutaparen.
Ingen trade ger dig några rättigheter i förhållande till de underliggande valutorna, inklusive eventuella
rättigheter till leverans, förvärv eller ägande.
En av nyckelfunktionerna i CFDs är att de tradas på en marginal eller hävstångsbasis, vilket innebär att du
bara behöver gå in med en liten del av kontraktets teoretiska värde som marginal. Det betyder dock att
storleken på dina positioner och potentiella vinster och förluster förstoras i förhållande till din investering,
vilket medför större risker. Det betyder också att du kan förlora mer än vad du investerar.
Mål
Målet med en CFD är att göra det möjligt för dig att spekulera på priset på de underliggande instrumenten
genom att använda hävstångseffekt. Du kan trada denna produkt antingen genom att köpa kontrakt eller
sälja kontrakt beroende på din åsikt om priset på en angiven valuta kommer att öka eller minska gentemot
den andra angivna valutan (ett valutapar). Vid köp av ett kontrakt förutser du att priset kommer att öka
(du går lång) och när du säljer förutser du att priset kommer att falla (du går kort). Prisförändringar i de
underliggande valutaparen kommer att generera nominella vinster eller förluster på ditt konto. Du kan när
som helst stänga din trade för att realisera en vinst eller förlust.
Det finns ingen rekommenderad innehavstid eftersom varje investerare själv måste bestämma vad de
anser vara rätt baserat på egen tradingstrategi och sina mål.
Du måste ha tillräcklig marginal på ditt konto för att hålla dina trades öppna. Det kan innebära att
investera mer inom en mycket kort tidsram om priset rör sig åt fel håll. Om du inte behåller den
nödvändiga marginalnivån kan vi besluta att stänga dina trades.
Avsedd privat investerare
Vi rekommenderar att endast kunder som har relevant och specifik kunskap och erfarenhet inom
derivathandel med hävstång bör trada CFDs. Produkterna är oftast kortsiktiga och innebär hög risk för
förlust, inklusive mer än din ursprungliga investering. Kunder bör också försäkra sig om att de har
ekonomiska resurser att trada och bära eventuella förluster.
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Vilka är riskerna och vad kan jag få tillbaka?
Riskindikator
Den sammanfattande riskindikatorn är en guide till
risknivån för denna produkt jämfört med andra
produkter. Det visar hur sannolikt det är att produkten
kommer att förlora pengar på grund av rörelser på
marknaderna eller på grund av att vi inte kan betala dig.
Vi har klassificerat denna produkt som 7 av 7, vilket är
den högsta riskklassen. Denna beräknar de potentiella
förlusterna från produktens framtida utveckling på en
mycket hög nivå.
Var medveten om valutarisk. Du kommer att få betalningar i en annan valuta, så den slutliga avkastningen
till dig beror på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn som visas ovan.
Under vissa omständigheter kan du behöva göra ytterligare betalningar för att betala för förluster. Den
totala förlusten du kan ådra sig kan avsevärt överstiga det investerade beloppet.
Din vinst och förlust påverkas direkt av fluktuationer i volatiliteten och likviditeten hos de underliggande
valutorna av CFD:n. Prisrörelserna kan vara betydande och kan skapa "luckor" så att prissättningen inte är i
följd. När du tradar med hävstångseffekt kan hastigheten vid vilket du genererar vinster eller förluster och
deras storlek öka. Vi kan automatiskt stänga dina trades om du inte behåller den nödvändiga marginalen.
Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsutveckling så du kan förlora en del eller
hela din investering. Om (vi) inte kan betala vad vi är skyldiga dig, kan du förlora hela din investering. Du
kan dock dra nytta av ett konsumentskydd (se avsnittet "Vad händer om vi inte kan betala dig"). Indikatorn
som visas ovan tar inte detta skydd i beaktning.
Prestationsscenarier
Exempel baserat på köp av 1 lot på EUR / USD (1 Lot = 100 000 enheter av den angivna valutan)
Angivna priset: 1,17700
Hävstång: 200:1 Nominellt värde: 117 700 $ (100 000 x 1,17700)
Initiala marginalkrav: 588,50 $ (Nominellt värde / 200)

Lång trade (intradag)
Prestationsscenario Scenario
Prisförändring
(inklusive
spread)%
Stress
-5,0 %
Ogynnsam
-1,5 %
Måttlig
+0,5 %
Gynnsam
+1,5 %
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Vinst /
Förlust

Kort trade (intradag)
Prestationsscenario Prisförändring
(inklusive
spread)%

Vinst /
Förlust

-5 885,00 $
-1 765,50 $
+588,50 $
+1 765,50

Stress
Ogynnsam
Måttlig
Gynnsam

-5 885,00 $
-1 765,50 $
+588,50 $
+1 765,50

+5,0 %
+1,5 %
-0,5 %
-1,5 %

$
$
De visade scenarierna illustrerar hur din investering skulle kunna utvecklas. Du kan jämföra dem med
scenarierna för andra produkter.
De uppvisade scenarierna är inte en exakt indikator utan en uppskattning av framtida resultat baserat på
tidigare bevis på hur värdet av denna investering varierar. Avkastningen på din investering varierar
beroende på hur marknaden utvecklas och hur länge positionen hålls. Stresscenariot visar vad du kan
komma att få tillbaka i extrema marknadsförhållanden, och tar inte hänsyn till situationen där vi inte kan
betala dig.
De angivna siffrorna inkluderar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte innehåller alla
kostnader som ska betalas till din rådgivare eller distributör.
Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka din avkastning.

Vad händer om Ava inte kan betala dig?
I det osannolika fallet att Ava inte kan betala dig, till exempel på grund av insolvens, kan du förlora värdet
av din investering. Vi håller emellertid isär alla kunders pengar från Ava-pengar i enlighet med Client Asset
Regulations. Du har delvis skydd från Investors Compensation Scheme ("ICS"). Denna produkt är
kategoriserad som en investeringsprodukt enligt ICS, så att berättigade fordringsägare är täckta upp till de
första 20 000 euro av förlusten. Mer information om ersättningsarrangemang finns på
www.investorcompensation.ie.

Vad kostar det?
Tabellen nedan visar de olika kostnader som kan uppstå vid trading av en CFD på Forex.
Den här tabellen visar olika typer av kostnadskategorier och deras betydelse
Engångskostnader Spread
Detta är skillnaden mellan köpeskillingen och det
vid inträde och
försäljningspris vi anger.
utträde
Löpande
Dagslåneräntor
För trades som hålls över natten och inte stängs intradag,
kostnader
debiteras eller betalas dagslåneräntor utifrån
räntedifferenserna för upplåning eller utlåning av en valuta
mot en annan. Avräkningen baseras på skillnader i
inlåningsräntor för de två valutorna. Detaljer om
dagslåneräntor finns här: Dagslåneräntor
Tillkommande
kostnader

Distributörsavgifter Det kan hända att vi delar en engångsavgift eller en del av
våra spreads, avgifter eller andra kostnader med andra
personer, inklusive en distributör som kanske har
introducerat dig eller som löpande tillstår dig med tjänster.

Hur länge ska jag hålla det och kan jag ta ut pengar tidigt?
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Forex-CFDs är avsedda för kortsiktig trading, i vissa fall intradag, och är generellt inte lämpliga för
långsiktiga placeringar. Forex-CFDs har inte en rekommenderad eller obligatorisk minimiperiod. Som en
exekveringsprodukt kan du välja att stänga din position när som helst utan extra avgifter eller straff.

Hur kan jag framför ett klagomål?
För att framföra ett klagomål kontaktar du vår kundsupport via e-post på cs@avatrade.com. Vi kommer
att sträva efter att lösa alla problem inom en rimlig tidsram. Om du inte är nöjd med svaret från vår
kundtjänst, eller om du inte kan lösa problemet, kan du ta upp saken som ett klagomål med vårt
klagomålsteam genom att skriva till oss på complaints@avatrade.com eller Ava Trade EU Limited
Compliance Department, Five Lamps Place, Amiens Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2. Våra
fullständiga policy när det kommer till klagomål, inklusive detaljer om finansombudsmanstjänster, finns
här: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
Annan relevant information
Detta dokument är en sammanfattning av viktig information om Forex-CFDs. Den är utformad för att
hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut innan din trade. Detta är endast en sammanfattning och inget i
detta dokument bör betraktas som rådgivning.
Innan du bestämmer dig för om du vill öppna ett konto eller att trada med någon av våra produkter
rekommenderar vi starkt att du läser våra fullständiga villkor och policyer, inklusive: våra fullständiga
användarvillkor, intressekonfliktspolicy och orderexekveringspolicy. Dessa dokument finns här:
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation

Faktablad – Forex Spread Bet
Syfte
Det här dokumentet ger dig viktig information om denna investeringsprodukt. Det är inte
marknadsföringsmaterial. Denna information krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå naturen, riskerna,
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kostnaderna, potentiella vinster och förluster för denna produkt och för att hjälpa dig att jämföra det med
andra produkter.

Produkt
Forex Spread Bets erbjuds av Ava Trade EU Limited som AvaTrade ("Ava", "vi" "oss"), auktoriserad och
reglerad av Irlands centralbank C53877.
Gå till www.avatrade.com för mer information eller kontakta oss på +353 1 901 0120
Detta faktablad är daterat den 1 januari 2018.
Du är på väg att köpa en produkt som inte är enkel och kan vara svår att förstå.
Vad är denna produkt?
Typ
Ett spread bet är ett investeringskontrakt mellan dig och oss, där vinsten eller förlusten är skillnaden
mellan kontraktets öppningskurs och slutkurs. Priset på ett Forex spread bet-kontrakt bestäms av priset på
de angivna underliggande valutaparen. Spread bets-kontrakt prissätts till 1 GBP eller EUR per
punktförändring i det underliggande instrumentet oberoende av det underliggande instrumentets
basvaluta.
Ingen trade ger dig några rättigheter i förhållande till de underliggande valutorna, inklusive eventuella
rättigheter till leverans, förvärv eller ägande.
En av nyckelfunktionerna i spread bets är att de tradas på en marginal eller hävstångsbasis, vilket innebär
att du bara behöver gå in med en liten del av kontraktets teoretiska värde som marginal. Det betyder dock
att storleken på dina positioner och potentiella vinster och förluster förstoras i förhållande till din
investering, vilket medför större risker. Det betyder också att du kan förlora mer än vad du investerar.
Mål
Målet med ett spread bet är att göra det möjligt för dig att spekulera på priset på de underliggande
instrumenten genom att använda hävstångseffekt. Du kan trada denna produkt antingen genom att köpa
kontrakt eller sälja kontrakt beroende på din åsikt om det angivna priset på de underliggande valutaparen
kommer att öka eller minska mot den andra angivna valutan (ett valutapar). Vid köp av ett kontrakt
förutser du att priset kommer att öka (du går lång) och när du säljer förutser du att priset kommer att falla
(du går kort). Prisförändringar i de underliggande valutaparen kommer att generera nominella vinster eller
förluster på ditt konto. Du kan när som helst stänga din trade för att realisera en vinst eller förlust.
Det finns ingen rekommenderad innehavstid eftersom varje investerare själv måste bestämma vad de
anser vara rätt baserat på egen tradingstrategi och sina mål.
Du måste ha tillräcklig marginal på ditt konto för att hålla dina trades öppna. Det kan innebära att
investera mer inom en mycket kort tidsram om priset rör sig åt fel håll. Om du inte behåller den
nödvändiga marginalnivån kan vi besluta att stänga dina trades.
Avsedd privat investerare
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Vi rekommenderar att endast kunder som har relevant och specifik kunskap och erfarenhet inom
derivathandel med hävstång bör trada spread bets. Produkterna är oftast kortsiktiga och innebär hög risk
för förlust, inklusive mer än din ursprungliga investering. Kunder bör också försäkra sig om att de har
ekonomiska resurser att trada och bära eventuella förluster.
Vilka är riskerna och vad kan jag få tillbaka?
Riskindikator
Den sammanfattande riskindikatorn är en guide till
risknivån för denna produkt jämfört med andra
produkter. Det visar hur sannolikt det är att produkten
kommer att förlora pengar på grund av rörelser på
marknaderna eller på grund av att vi inte kan betala dig.
Vi har klassificerat denna produkt som 7 av 7, vilket är
den högsta riskklassen. Denna beräknar de potentiella
förlusterna från produktens framtida utveckling på en
mycket hög nivå.
Var medveten om valutarisk. Du kommer att få betalningar i en annan valuta, så den slutliga avkastningen
till dig beror på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn som visas ovan.
Under vissa omständigheter kan du behöva göra ytterligare betalningar för att betala för förluster. Den
totala förlusten du kan ådra sig kan avsevärt överstiga det investerade beloppet.
Din vinst och förlust påverkas direkt av fluktuationer i volatiliteten och likviditeten av de underliggande
valutorna i spread bet. Prisrörelserna kan vara betydande och kan skapa "luckor" så att prissättningen inte
är i följd. När du tradar med hävstångseffekt kan hastigheten vid vilket du genererar vinster eller förluster
och deras storlek öka. Vi kan automatiskt stänga dina trades om du inte behåller den nödvändiga
marginalen.
Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsutveckling så du kan förlora en del eller
hela din investering. Om (vi) inte kan betala vad vi är skyldiga dig, kan du förlora hela din investering. Du
kan dock dra nytta av ett konsumentskydd (se avsnittet "Vad händer om vi inte kan betala dig"). Indikatorn
som visas ovan tar inte detta skydd i beaktning.
Prestationsscenarier
Exempel baserat på köp av 1 lot på EUR / USD (1 Lot = 10 000 enheter av den angivna valutan) till 1 £ per
punkt
Pris för underliggande notering: 1,17700
Hävstång: 200:1
Nominellt värde: 11 700 $ (10 000 x 1,17700)
Initiala marginalkrav: 58,85 $ (Nominellt värde / 200)
Lång trade (intradag)
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Kort trade (intradag)

Prestationsscenario Scenario
Vinst /
Prestationsscenario Prisförändring Vinst /
Prisförändring Förlust
(inklusive
Förlust
(inklusive
spread)%
spread)%
Stress
-5,0 %
-588,50 $
Stress
+5,0 %
-588,50 $
Ogynnsam
-1,5 %
-176,55 $
Ogynnsam
+1,5 %
-176,55 $
Måttlig
+0,5 %
+58,85 $
Måttlig
-0,5 %
+58,85 $
Gynnsam
+1,5 %
+176,55 $ Gynnsam
-1,5 %
+176,55 $
De visade scenarierna illustrerar hur din investering skulle kunna utvecklas. Du kan jämföra dem med
scenarierna för andra produkter.
De uppvisade scenarierna är inte en exakt indikator utan en uppskattning av framtida resultat baserat på
tidigare bevis på hur värdet av denna investering varierar. Avkastningen på din investering varierar
beroende på hur marknaden utvecklas och hur länge positionen hålls. Stresscenariot visar vad du kan
komma att få tillbaka i extrema marknadsförhållanden, och tar inte hänsyn till situationen där vi inte kan
betala dig.
De angivna siffrorna inkluderar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte innehåller alla
kostnader som ska betalas till din rådgivare eller distributör.
Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka din avkastning.

Vad händer om Ava inte kan betala dig?
I det osannolika fallet att Ava inte kan betala dig, till exempel på grund av insolvens, kan du förlora värdet
av din investering. Vi håller emellertid isär alla kunders pengar från Ava-pengar i enlighet med Client Asset
Regulations. Du har delvis skydd från Investors Compensation Scheme ("ICS"). Denna produkt är
kategoriserad som en investeringsprodukt enligt ICS, så att berättigade fordringsägare är täckta upp till de
första 20 000 euro av förlusten. Mer information om ersättningsarrangemang finns på
www.investorcompensation.ie.

Vad kostar det?
Tabellen nedan visar de olika kostnader som uppstå vid trading av ett Forex spread bet.
Den här tabellen visar olika typer av kostnadskategorier och deras betydelse
Engångskostnader Spread
Detta är skillnaden mellan köpeskillingen och det
vid inträde och
försäljningspris vi anger.
utträde
Löpande
Dagslåneräntor
För trades som hålls över natten och inte stängs intradag,
kostnader
debiteras eller betalas dagslåneräntor utifrån
räntedifferenserna för upplåning eller utlåning av en valuta
mot en annan. Avräkningen baseras på skillnader i
inlåningsräntor för de två valutorna. Detaljer om
dagslåneräntor finns här: Dagslåneräntor
Tillkommande
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Distributörsavgifter Det kan hända att vi delar en engångsavgift eller en del av

kostnader

våra spreads, avgifter eller andra kostnader med andra
personer, inklusive en distributör som kanske har
introducerat dig eller som löpande tillstår dig med tjänster.

Hur länge ska jag hålla det och kan jag ta ut pengar tidigt?
Forex spread bets är avsedda för kortsiktig trading, i vissa fall intradag, och är generellt inte lämpliga för
långsiktiga placeringar. Forex spread bets har inte en rekommenderad eller obligatorisk minimiperiod. Som
en exekveringsprodukt kan du välja att stänga din position när som helst utan extra avgifter eller straff.

Hur kan jag framför ett klagomål?
För att framföra ett klagomål kontaktar du vår kundsupport via e-post på cs@avatrade.com. Vi kommer
att sträva efter att lösa alla problem inom en rimlig tidsram. Om du inte är nöjd med svaret från vår
kundtjänst, eller om du inte kan lösa problemet, kan du ta upp saken som ett klagomål med vårt
klagomålsteam genom att skriva till oss på complaints@avatrade.com eller Ava Trade EU Limited
Compliance Department, Five Lamps Place, Amiens Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2. Våra
fullständiga policy när det kommer till klagomål, inklusive detaljer om finansombudsmanstjänster, finns
här: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
Annan relevant information
Detta dokument är en sammanfattning av viktig information om Forex spread bets. Den är utformad för
att hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut innan din trade. Detta är endast en sammanfattning och inget i
detta dokument bör betraktas som rådgivning.
Innan du bestämmer dig för om du vill öppna ett konto eller att trada med någon av våra produkter
rekommenderar vi starkt att du läser våra fullständiga villkor och policyer, inklusive: våra fullständiga
användarvillkor, intressekonfliktspolicy och orderexekveringspolicy. Dessa dokument finns här:
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation

Faktablad – FX-option
Syfte
Det här dokumentet ger dig viktig information om denna investeringsprodukt. Det är inte
marknadsföringsmaterial. Denna information krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå naturen, riskerna,
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kostnaderna, potentiella vinster och förluster för denna produkt och för att hjälpa dig att jämföra det med
andra produkter.

Produkt
FX-optioner erbjuds av Ava Trade EU Limited som AvaTrade ("Ava", "vi" "oss"), auktoriserad och reglerad
av Irlands centralbank C53877.
Gå till www.avatrade.com för mer information eller kontakta oss på +353 1 901 0120
Detta faktablad är daterat den 1 januari 2018.
Du är på väg att köpa en produkt som inte är enkel och kan vara svår att förstå.
Vad är denna produkt?
Typ
En FX-option är ett kontrakt där vinsten ska säkras eller förlust undvikas med hänvisning till fluktuationer i
pris, tid, underförstådd volatilitet och andra marknadsdata för ett underliggande valutapar, såsom euron
(EUR) mot amerikanska dollarn (USD), kallad EURUSD. Besök http://www.avatrade.com/tradingplatforms/ava-options-trading för mer information.
Mål
Syftet med att handla en FX-option är att få exponering för fluktuationer relaterade till det underliggande
valutaparet utan att äga det. Din avkastning beror på storleken på utvecklingen (eller rörelsen) för det
underliggande valutaparet och storleken på din position. Denna produkt är införd i syfte att spekulera eller
hedga, och är vanligtvis tradad på marginal. Marginal avser användning av en liten mängd kapital för att
stödja en investering med större exponering. Observera att marginalhandel kräver extra försiktighet,
eftersom du kan realisera stora vinster om priset rör sig till din fördel och riskera stora förluster om priset
rör sig åt fel håll.
Avsedd privat investerare
Trading med denna produkt kommer inte vara lämplig för alla. Denna produkt brukar användas av
personer som är ute efter kortfristiga exponeringar mot finansiella instrument/marknader, och som
använder (tradar med) pengar som de har råd att förlora, har en diversifierad investerings- och
sparportfölj, har en högrisktolerans och förstår effekterna och riskerna i samband med marginalhandel.
Kunder bör också försäkra sig om att de har ekonomiska resurser att trada och bära eventuella förluster.
Vilka är riskerna och vad kan jag få tillbaka?
Riskindikator
Den sammanfattande riskindikatorn är en guide till
risknivån för denna produkt jämfört med andra
produkter. Det visar hur sannolikt det är att produkten
kommer att förlora pengar på grund av rörelser på
marknaderna eller på grund av att vi inte kan betala dig.
Vi har klassificerat denna produkt som 7 av 7, vilket är
den högsta riskklassen. Denna beräknar de potentiella
förlusterna från produktens framtida utveckling på en
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mycket hög nivå.
Denna risk beaktas inte i indikatorn som visas ovan. Under vissa omständigheter kan du behöva göra
ytterligare betalningar för att betala för förluster. Tradingriskerna ökar med hävstång – den totala
förlusten du kan ådra sig kan avsevärt överstiga det investerade beloppet. Värdena kan fluktuera markant i
tider med hög volatilitet eller marknadsekonomisk osäkerhet. Sådana svängningar är ännu viktigare om
dina positioner har hävstång och kan även påverka din position negativt. Som ett resultat kan margin calls
göras snabbt eller ofta. Vid betalningsförsummelse kommer AvaTrade omedelbart säga upp, avbryta och
avsluta alla delar av eventuella utestående positioner, och eventuella underskott kommer att bäras av dig.
Trada endast efter att du först har förstått och accepterat riskerna. Du bör noggrant överväga om trading
med hävstångsprodukter är lämpligt för dig.

Vad händer om Ava inte kan betala dig?
I det osannolika fallet att Ava inte kan betala dig, till exempel på grund av insolvens, kan du förlora värdet
av din investering. Vi håller emellertid isär alla kunders pengar från Ava-pengar i enlighet med Client Asset
Regulations. Du har delvis skydd från Investors Compensation Scheme ("ICS"). Denna produkt är
kategoriserad som en investeringsprodukt enligt ICS, så att berättigade fordringsägare är täckta upp till de
första 20 000 euro av förlusten. Mer information om ersättningsarrangemang finns på
www.investorcompensation.ie.

Vad kostar det?
Tabellen nedan visar de olika kostnader som kan uppstå vid trading av en FX-option
Den här tabellen visar olika typer av kostnadskategorier och deras betydelse
Engångskostnader Spread
Skillnaden mellan budpriset (sälj) och priset som erbjuds
vid inträde och
(köp). Spreaden är beroende av många olika faktorer,
utträde
inklusive men inte begränsat till den underliggande
likviditeten och volatiliteten, tidpunkten och den faktiska
storleken på traden.
Provision
Avgiften för tjänsten för att genomföra transaktionen, med
förbehåll för en minimiavgift på små teoretiska
tradingstorlekar.
Premium
Avgiften för att omvandla premie från instrumentvalutan till
valutaomvandling
kontovalutan
Löpande
Finansiering av
Eventuellt orealiserad premie är föremål för ränta på kredit
kostnader
orealiserad
eller debet.
vinst/förlust
(Finansieringsränta)
Tillkommande
Distributörsavgifter Det kan hända att vi delar en engångsavgift eller en del av
kostnader
våra spreads, avgifter eller andra kostnader med andra
personer, inklusive en distributör som kanske har
introducerat dig eller som löpande tillstår dig med tjänster.
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Hur länge ska jag hålla det och kan jag ta ut pengar tidigt?
En FX-option har ingen rekommenderad innehavstid. Förutsatt att AvaTrade är öppen för trading kan du
när som helst öppna och stänga positioner.
Hur kan jag framför ett klagomål?
För att framföra ett klagomål kontaktar du vår kundsupport via e-post på cs@avatrade.com. Vi kommer
att sträva efter att lösa alla problem inom en rimlig tidsram. Om du inte är nöjd med svaret från vår
kundtjänst, eller om du inte kan lösa problemet, kan du ta upp saken som ett klagomål med vårt
klagomålsteam genom att skriva till oss på complaints@avatrade.com eller Ava Trade EU Limited
Compliance Department, Five Lamps Place, Amiens Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2. Våra
fullständiga policy när det kommer till klagomål, inklusive detaljer om finansombudsmanstjänster, finns
här: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
Annan relevant information
Detta dokument är en sammanfattning av viktig information om Forex-CFDs. Den är utformad för att
hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut innan din trade. Detta är endast en sammanfattning och inget i
detta dokument bör betraktas som rådgivning.
Innan du bestämmer dig för om du vill öppna ett konto eller att trada med någon av våra produkter
rekommenderar vi starkt att du läser våra fullständiga villkor och policyer, inklusive: våra fullständiga
användarvillkor, intressekonfliktspolicy och orderexekveringspolicy. Dessa dokument finns här:
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation

Faktablad - Contract for Difference på index
Syfte
Det här dokumentet ger dig viktig information om denna investeringsprodukt. Det är inte
marknadsföringsmaterial. Denna information krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå naturen, riskerna,
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kostnaderna, potentiella vinster och förluster för denna produkt och för att hjälpa dig att jämföra det med
andra produkter.

Produkt
Contracts for Difference på index erbjuds av Ava Trade EU Limited som AvaTrade ("Ava", "vi" "oss"),
auktoriserad och reglerad av Irlands centralbank C53877.
Gå till www.avatrade.com för mer information eller kontakta oss på +353 1 901 0120
Detta faktablad är daterat den 3 januari 2018.
Du är på väg att köpa en produkt som inte är enkel och kan vara svår att förstå.
Vad är denna produkt?
Typ
Ett contract for difference ("CFD") är ett investeringskontrakt mellan dig och oss, där vinsten eller
förlusten är skillnaden mellan kontraktets öppningskurs och stängningskurs. Priset på ett CFD-kontrakt på
ett index bestäms av priset på angivna underliggande indexet (till exempel US30, SPX500, UK100, AUS200,
FRA40 eller GER30).
Ingen trade ger dig några rättigheter i förhållande till de underliggande indexen, inklusive eventuella
rättigheter till leverans, förvärv eller ägande.
En av nyckelfunktionerna i CFDs är att de tradas på en marginal eller hävstångsbasis, vilket innebär att du
bara behöver gå in med en liten del av kontraktets teoretiska värde som marginal. Det betyder dock att
storleken på dina positioner och potentiella vinster och förluster förstoras i förhållande till din investering,
vilket medför större risker. Det betyder också att du kan förlora mer än vad du investerar.
Mål
Målet med en CFD är att göra det möjligt för dig att spekulera på priset på de underliggande instrumenten
genom att använda hävstångseffekt. Du kan trada denna produkt genom att antingen köpa eller sälja
kontrakt beroende på din uppfattning om huruvida det underliggande indexet kommer att öka eller
minska. Vid köp av ett kontrakt förutser du att priset kommer att öka (du går lång) och när du säljer
förutser du att priset kommer att falla (du går kort). Prisförändringar i det underliggande indexet kommer
att generera nominella vinster eller förluster på ditt konto. Du kan när som helst stänga din trade för att
realisera en vinst eller förlust.
Det finns ingen rekommenderad innehavstid eftersom varje investerare själv måste bestämma vad de
anser vara rätt baserat på egen tradingstrategi och sina mål.
Du måste ha tillräcklig marginal på ditt konto för att hålla dina trades öppna. Det kan innebära att
investera mer inom en mycket kort tidsram om priset rör sig åt fel håll. Om du inte behåller den
nödvändiga marginalnivån kan vi besluta att stänga dina trades.
Avsedd privat investerare
Vi rekommenderar att endast kunder som har relevant och specifik kunskap och erfarenhet inom
derivathandel med hävstång bör trada CFDs. Produkterna är oftast kortsiktiga och innebär hög risk för
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förlust, inklusive mer än din ursprungliga investering. Kunder bör också försäkra sig om att de har
ekonomiska resurser att trada och bära eventuella förluster.
Vilka är riskerna och vad kan jag få tillbaka?
Riskindikator
Den sammanfattande riskindikatorn är en guide till
risknivån för denna produkt jämfört med andra
produkter. Det visar hur sannolikt det är att produkten
kommer att förlora pengar på grund av rörelser på
marknaderna eller på grund av att vi inte kan betala dig.
Vi har klassificerat denna produkt som 7 av 7, vilket är
den högsta riskklassen. Denna beräknar de potentiella
förlusterna från produktens framtida utveckling på en
mycket hög nivå.
Var medveten om valutarisk. Du kommer att få betalningar i en annan valuta, så den slutliga avkastningen
till dig beror på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn som visas ovan.
Under vissa omständigheter kan du behöva göra ytterligare betalningar för att betala för förluster. Den
totala förlusten du kan ådra sig kan avsevärt överstiga det investerade beloppet.
Din vinst och förlust påverkas direkt av fluktuationer i volatiliteten och likviditeten hos de underliggande
valutorna av CFD:n. Prisrörelserna kan vara betydande och kan skapa "luckor" så att prissättningen inte är i
följd. När du tradar med hävstångseffekt kan hastigheten vid vilket du genererar vinster eller förluster och
deras storlek öka. Vi kan automatiskt stänga dina trades om du inte behåller den nödvändiga marginalen.
Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsutveckling så du kan förlora en del eller
hela din investering. Om (vi) inte kan betala vad vi är skyldiga dig, kan du förlora hela din investering. Du
kan dock dra nytta av ett konsumentskydd (se avsnittet "Vad händer om vi inte kan betala dig"). Indikatorn
som visas ovan tar inte detta skydd i beaktning.
Prestationsscenarier
Exempel baserat på inköp av 10 kontrakt av UK 100
Angivna priset: 7 000
Hävstång: 100:1
Nominellt värde: 70 000 £ (10 x 7 000)
Initiala marginalkrav: 700,00 £ (Nominellt värde / 100)
Lång trade (intradag)
Prestationsscenario Scenario
Prisförändring
(inklusive
spread)%
Stress
-5,0 %
Ogynnsam

|
31

-1,5 %

Vinst /
Förlust

Kort trade (intradag)
Prestationsscenario Prisförändring
(inklusive
spread)%

-3 500,00 £

Stress

+5,0 %

-1 050,00 £

Ogynnsam

+1,5 %

Vinst /
Förlust

-3 500,00
£
-1 050,00

£
+350,00 £
Måttlig
-0,5 %
+350,00 £
+1 050,00
Gynnsam
-1,5 %
+1 050,00
£
£
De visade scenarierna illustrerar hur din investering skulle kunna utvecklas. Du kan jämföra dem med
scenarierna för andra produkter.
Måttlig
Gynnsam

+0,5 %
+1,5 %

De uppvisade scenarierna är inte en exakt indikator utan en uppskattning av framtida resultat baserat på
tidigare bevis på hur värdet av denna investering varierar. Avkastningen på din investering varierar
beroende på hur marknaden utvecklas och hur länge positionen hålls. Stresscenariot visar vad du kan
komma att få tillbaka i extrema marknadsförhållanden, och tar inte hänsyn till situationen där vi inte kan
betala dig.
De angivna siffrorna inkluderar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte innehåller alla
kostnader som ska betalas till din rådgivare eller distributör.
Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka din avkastning.

Vad händer om Ava inte kan betala dig?
I det osannolika fallet att Ava inte kan betala dig, till exempel på grund av insolvens, kan du förlora värdet
av din investering. Vi håller emellertid isär alla kunders pengar från Ava-pengar i enlighet med Client Asset
Regulations. Du har delvis skydd från Investors Compensation Scheme ("ICS"). Denna produkt är
kategoriserad som en investeringsprodukt enligt ICS, så att berättigade fordringsägare är täckta upp till de
första 20 000 euro av förlusten. Mer information om ersättningsarrangemang finns på
www.investorcompensation.ie.

Vad kostar det?
Tabellen nedan visar de olika kostnader som kan uppstå vid trading av en CFD på index.
Den här tabellen visar olika typer av kostnadskategorier och deras betydelse
Engångskostnader Spread
Detta är skillnaden mellan köpeskillingen och det
vid inträde och
försäljningspris vi anger.
utträde
Löpande
Dagslåneräntor
För trades som hålls över natten och inte stängs intradag,
kostnader
debiteras eller betalas dagslåneräntor utifrån
räntedifferenserna för upplåning eller utlåning på den
underliggande basvalutan. Detaljer om dagslåneräntor finns
här: Tradingvillkor & avgifter
Tillkommande
Distributörsavgifter Det kan hända att vi delar en engångsavgift eller en del av
kostnader
våra spreads, avgifter eller andra kostnader med andra
personer, inklusive en distributör som kanske har
introducerat dig eller som löpande tillstår dig med tjänster.

Hur länge ska jag hålla det och kan jag ta ut pengar tidigt?
Index-CFDs är avsedda för kortsiktig trading, i vissa fall intradag, och är generellt inte lämpliga för
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långsiktiga placeringar. Index-CFDs har inte en rekommenderad eller obligatorisk minimiperiod. Som en
exekveringsprodukt kan du välja att stänga din position när som helst utan extra avgifter eller straff.

Hur kan jag framför ett klagomål?
För att framföra ett klagomål kontaktar du vår kundsupport via e-post på cs@avatrade.com. Vi kommer
att sträva efter att lösa alla problem inom en rimlig tidsram. Om du inte är nöjd med svaret från vår
kundtjänst, eller om du inte kan lösa problemet, kan du ta upp saken som ett klagomål med vårt
klagomålsteam genom att skriva till oss på complaints@avatrade.com eller Ava Trade EU Limited
Compliance Department, Five Lamps Place, Amiens Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2. Våra
fullständiga policy när det kommer till klagomål, inklusive detaljer om finansombudsmanstjänster, finns
här: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
Annan relevant information
Detta dokument är en sammanfattning av viktig information om index-CFDs. Den är utformad för att
hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut innan din trade. Detta är endast en sammanfattning och inget i
detta dokument bör betraktas som rådgivning.
Innan du bestämmer dig för om du vill öppna ett konto eller att trada med någon av våra produkter
rekommenderar vi starkt att du läser våra fullständiga villkor och policyer, inklusive: våra fullständiga
användarvillkor, intressekonfliktspolicy och orderexekveringspolicy. Dessa dokument finns här:
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
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Faktablad – Index Spread Bet

Syfte
Det här dokumentet ger dig viktig information om denna investeringsprodukt. Det är inte
marknadsföringsmaterial. Denna information krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå naturen, riskerna,
kostnaderna, potentiella vinster och förluster för denna produkt och för att hjälpa dig att jämföra det med
andra produkter.

Produkt
Index Spread Bets erbjuds av Ava Trade EU Limited som AvaTrade ("Ava", "vi" "oss"), auktoriserad och
reglerad av Irlands centralbank C53877.
Gå till www.avatrade.com för mer information eller kontakta oss på +353 1 901 0120
Detta faktablad är daterat den 1 januari 2018.
Du är på väg att köpa en produkt som inte är enkel och kan vara svår att förstå.
Vad är denna produkt?
Typ
Ett spread bet är ett investeringskontrakt mellan dig och oss, där vinsten eller förlusten är skillnaden
mellan kontraktets öppningskurs och slutkurs. Priset på ett index spread bet bestäms av priset på det
angvina underliggande indexet (till exempel US30, SPX500, UK100, AUS200, FRA40 eller GER30).
Spread bets-kontrakt prissätts till 1 GBP eller EUR per punktförändring i det underliggande instrumentet
oberoende av det underliggande instrumentets basvaluta.
Ingen trade ger dig några rättigheter i förhållande till de underliggande indexen, inklusive eventuella
rättigheter till leverans, förvärv eller ägande.
En av nyckelfunktionerna i spread bets är att de tradas på en marginal eller hävstångsbasis, vilket innebär
att du bara behöver gå in med en liten del av kontraktets teoretiska värde som marginal. Det betyder dock
att storleken på dina positioner och potentiella vinster och förluster förstoras i förhållande till din
investering, vilket medför större risker. Det betyder också att du kan förlora mer än vad du investerar.
Mål
Målet med ett spread bet är att göra det möjligt för dig att spekulera på priset på de underliggande
instrumenten genom att använda hävstångseffekt. Du kan trada denna produkt genom att antingen köpa
eller sälja kontrakt beroende på din uppfattning om huruvida det underliggande indexet kommer att öka
eller minska. Vid köp av ett kontrakt förutser du att priset kommer att öka (du går lång) och när du säljer
förutser du att priset kommer att falla (du går kort). Prisförändringar i det underliggande indexet kommer
att generera nominella vinster eller förluster på ditt konto. Du kan när som helst stänga din trade för att
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realisera en vinst eller förlust.
Det finns ingen rekommenderad innehavstid eftersom varje investerare själv måste bestämma vad de
anser vara rätt baserat på egen tradingstrategi och sina mål.
Du måste ha tillräcklig marginal på ditt konto för att hålla dina trades öppna. Det kan innebära att
investera mer inom en mycket kort tidsram om priset rör sig åt fel håll. Om du inte behåller den
nödvändiga marginalnivån kan vi besluta att stänga dina trades.
Avsedd privat investerare
Vi rekommenderar att endast kunder som har relevant och specifik kunskap och erfarenhet inom
derivathandel med hävstång bör trada spread bets. Produkterna är oftast kortsiktiga och innebär hög risk
för förlust, inklusive mer än din ursprungliga investering. Kunder bör också försäkra sig om att de har
ekonomiska resurser att trada och bära eventuella förluster.
Vilka är riskerna och vad kan jag få tillbaka?
Riskindikator
Den sammanfattande riskindikatorn är en guide till
risknivån för denna produkt jämfört med andra
produkter. Det visar hur sannolikt det är att produkten
kommer att förlora pengar på grund av rörelser på
marknaderna eller på grund av att vi inte kan betala dig.
Vi har klassificerat denna produkt som 7 av 7, vilket är
den högsta riskklassen. Denna beräknar de potentiella
förlusterna från produktens framtida utveckling på en
mycket hög nivå.
Var medveten om valutarisk. Du kommer att få betalningar i en annan valuta, så den slutliga avkastningen
till dig beror på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn som visas ovan.
Under vissa omständigheter kan du behöva göra ytterligare betalningar för att betala för förluster. Den
totala förlusten du kan ådra sig kan avsevärt överstiga det investerade beloppet.
Din vinst och förlust påverkas direkt av fluktuationer i volatiliteten och likviditeten av de underliggande
valutorna i spread bet. Prisrörelserna kan vara betydande och kan skapa "luckor" så att prissättningen inte
är i följd. När du tradar med hävstångseffekt kan hastigheten vid vilket du genererar vinster eller förluster
och deras storlek öka. Vi kan automatiskt stänga dina trades om du inte behåller den nödvändiga
marginalen.
Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsutveckling så du kan förlora en del eller
hela din investering. Om (vi) inte kan betala vad vi är skyldiga dig, kan du förlora hela din investering. Du
kan dock dra nytta av ett konsumentskydd (se avsnittet "Vad händer om vi inte kan betala dig"). Indikatorn
som visas ovan tar inte detta skydd i beaktning.
Prestationsscenarier
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Exempel baserat på inköp av 10 kontrakt av UK 100 vid 1 £ per punkt
Pris för underliggande notering: 7 000,00 £
Hävstång: 200:1
Nominellt värde: 70 000 £ (10 x 7 000)
Initiala marginalkrav: 700,00 £ (Nominellt värde / 100)
Lång trade (intradag)
Kort trade (intradag)
Prestationsscenario Scenario
Vinst /
Prestationsscenario Prisförändring Vinst /
Prisförändring Förlust
(inklusive
Förlust
(inklusive
spread)%
spread)%
Stress
-5,0 %
-3 500 £
Stress
+5,0 %
-3 500 £
Ogynnsam
-1,5 %
-1 050 £
Ogynnsam
+1,5 %
-1 050 £
Måttlig
+0,5 %
+350 £
Måttlig
-0,5 %
+350 £
Gynnsam
+1,5 %
+1 050 £
Gynnsam
-1,5 %
+1 050 £
De visade scenarierna illustrerar hur din investering skulle kunna utvecklas. Du kan jämföra dem med
scenarierna för andra produkter.
De uppvisade scenarierna är inte en exakt indikator utan en uppskattning av framtida resultat baserat på
tidigare bevis på hur värdet av denna investering varierar. Avkastningen på din investering varierar
beroende på hur marknaden utvecklas och hur länge positionen hålls. Stresscenariot visar vad du kan
komma att få tillbaka i extrema marknadsförhållanden, och tar inte hänsyn till situationen där vi inte kan
betala dig.
De angivna siffrorna inkluderar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte innehåller alla
kostnader som ska betalas till din rådgivare eller distributör.
Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka din avkastning.

Vad händer om Ava inte kan betala dig?
I det osannolika fallet att Ava inte kan betala dig, till exempel på grund av insolvens, kan du förlora värdet
av din investering. Vi håller emellertid isär alla kunders pengar från Ava-pengar i enlighet med Client Asset
Regulations. Du har delvis skydd från Investors Compensation Scheme ("ICS"). Denna produkt är
kategoriserad som en investeringsprodukt enligt ICS, så att berättigade fordringsägare är täckta upp till de
första 20 000 euro av förlusten. Mer information om ersättningsarrangemang finns på
www.investorcompensation.ie.

Vad kostar det?
Tabellen nedan visar de olika kostnader som uppstå vid trading av ett Index Spread bet.
Den här tabellen visar olika typer av kostnadskategorier och deras betydelse
Engångskostnader Spread
Detta är skillnaden mellan köpeskillingen och det
vid inträde och
försäljningspris vi anger.
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utträde
Löpande
kostnader

Tillkommande
kostnader

Dagslåneräntor

För trades som hålls över natten och inte stängs intradag,
debiteras eller betalas dagslåneräntor utifrån
räntedifferenserna för upplåning eller utlåning på den
underliggande basvalutan. Detaljer om dagslåneräntor finns
här: Tradingvillkor & avgifter
Distributörsavgifter Det kan hända att vi delar en engångsavgift eller en del av
våra spreads, avgifter eller andra kostnader med andra
personer, inklusive en distributör som kanske har
introducerat dig eller som löpande tillstår dig med tjänster.

Hur länge ska jag hålla det och kan jag ta ut pengar tidigt?
Index spread bets är avsedda för kortsiktig trading, i vissa fall intradag, och är generellt inte lämpliga för
långsiktiga placeringar. Index spread bets har inte en rekommenderad eller obligatorisk minimiperiod. Som
en exekveringsprodukt kan du välja att stänga din position när som helst utan extra avgifter eller straff.

Hur kan jag framför ett klagomål?
För att framföra ett klagomål kontaktar du vår kundsupport via e-post på cs@avatrade.com. Vi kommer
att sträva efter att lösa alla problem inom en rimlig tidsram. Om du inte är nöjd med svaret från vår
kundtjänst, eller om du inte kan lösa problemet, kan du ta upp saken som ett klagomål med vårt
klagomålsteam genom att skriva till oss på complaints@avatrade.com eller Ava Trade EU Limited
Compliance Department, Five Lamps Place, Amiens Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2. Våra
fullständiga policy när det kommer till klagomål, inklusive detaljer om finansombudsmanstjänster, finns
här: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
Annan relevant information
Detta dokument är en sammanfattning av viktig information om index spread bets. Den är utformad för
att hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut innan din trade. Detta är endast en sammanfattning och inget i
detta dokument bör betraktas som rådgivning.
Innan du bestämmer dig för om du vill öppna ett konto eller att trada med någon av våra produkter
rekommenderar vi starkt att du läser våra fullständiga villkor och policyer, inklusive: våra fullständiga
användarvillkor, intressekonfliktspolicy och orderexekveringspolicy. Dessa dokument finns här:
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
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