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Webinar afholdt af Daytrader.dk 

7. Juni 2017

Sådan fungerer eToro

Agenda

 CFD handel – Risikoadvarsel

 Om eToro

 Om CFD handel 

 Copy trading 

 Gennemgang af webplatformen

 Oversigt over eksponering og spreads

 Opsummering og øvrigt om eToro

 Skat og rapporter (Account Statement)
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Risikoadvarsel

 CFD handel er baseret på gearing (dvs. belåning) 
og kan medføre tab af hele dit kontoindestående

 Alle produkter hos eToro er CFD´er 

 CFD handel er ikke egnet for enhver

 Investér ikke mere end du kan tåle at tabe

 Sæt dig ordentligt ind i hvordan CFD handel 
fungerer

eToro - derfor

 Overskuelig platform (web og mobil)

 Rigtig gode muligheder for Copy Trading

 Lavt krav til minimumsindskud (500 USD i 
forbindelse med Copy Trading forløbet)

 Fornuftigt produktudbud 

 Alt handles og afregnes i USD (hvis valgt)

 Ej muligt at miste mere end sit indestående
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eToro – baggrund

 Etableret i 2006
 Har især slået sig op på Copy trading
 Social trading elementet med interaktion mellem 

brugerne er ligeledes væsentligt – The Wisdom of 
the Crowd

 Praler af at have over 5 mio brugere globalt
 Hjemmehørende på Cypern og derfor under tilsyn 

af CySEC

Investorsikkerhed

 eToro drives af brokeren eToro Europe Ltd.
 Under tilsyn af CySEC 
 Underlagt og godkendt efter de EU baserede MiFID 

regler mv.

 Investor Compensation Fund dækker op til 20.000 
EUR i tilfælde af konkurs mv. (efter cypriotisk 
lovgivning)

 Lovkrav om segregerede konti

 Ej muligt at tabe mere end sit indestående



07-06-2017

4

Hvad er CFD handel?

 Contract For Difference (differencekontrakt)
 Finansielt instrument (derivat) der afspejler et 

underliggende aktiv
 F.eks. aktieindeks, aktier, råvarer osv.

 Brokeren er modpart
 CFD handel er baseret på gearing:

 Via marginstillelse deponerer man en lille andel af sin 
investering (eksponering) og låner derfor resten af 
brokeren

 Hos eToro kan man fravælge gearingselementet

Hvorfor handle med CFD´er?

 Utrolig nemt at opnå eksponering på stort set alle 
typer markeder

 Nem mulighed for at gå lang (long) eller gå kort 
(at shorte)

 Muligt af afdække risiko

 Spekulation

 Gearingselementet - ofte kun krav om lille 
marginstillelse

 Netop på grund af gearingselementet er CFD´er 
ikke egnede for enhver – så pas på!!!
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Produktudbud hos eToro

 Kun CFD baserede produkter:
 Aktieindeks, 12 forskellige 
 Råvarer
 ETF (Exchange Traded Funds)
 Valuta – Majors, Minors og lidt Exotics
 Bitcoins og Ethereum
 Enkeltaktier – ca. 1000 større likvide internationale 

aktier

CFD handel hos eToro

 Man betaler alene et spread og evt. 
finansieringrenter ved overnight positioner

 Måden hvorpå man handler hos eToro adskiller 
sig fra mange andre udbydere

 Typisk handles normalt i antal kontrakter/lots dvs. 
i pålydende værdi af et indeks f.eks.

 Hos eToro handles alt i samme valuta f.eks USD

 Man vælger et beløb (Amount) med en tilhørende 
gearingsfaktor, som ganget med hinanden udgør 
ens eksponering i den enkelte position
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Case køb af Tesla aktier

 Som almindelig aktie:
 10 aktier á 300 = 3.000 USD i eksponering

 Kontantbehov er derfor 3.000 USD

 Som aktie-CFD hos eToro:
 Beløb (Amount) sættes fx til 300 USD
 Der vælges gearing på faktor 10 (X10)
 Samlet eksponering er 10*300 = 3.000 USD

 Kontantbehov er 300 USD (10% margin)

 Samme eksponering, forskelligt kontantbehov
 Der tillægges endvidere overnight 

renteomkostninger på CFD handler medmindre 
man vælger ikke at geare

Case salg af det tyske DAX indeks

 DAX handles pt. i 12.815 EUR dvs. ca. 95.000 DKK 
(pålydende værdi)

 For DAX vil minimumseksponeringen udgøre ca. 5.000 
USD (ca. 34.000 DKK):
 Beløb (Amount) sættes fx til 500 USD
 Der vælges gearing på faktor 10 (X10)
 Samlet eksponering er 10*500 = 5.000 USD

 Kontantbehov er 500 USD (10% margin)

 Eksponering udgør -5.000 USD (-34.000 DKK)

 Falder DAX 1% tjenes 50 USD (340 DKK)

 Spreadomkostning på 1 point og evt. overnight 
finansieringsomk.
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Mindst mulig eksponering

 Aktieindeks 
 5.000 USD (34.000 DKK)

 Enkeltaktier
 500 USD (3.400 DKK)

 Råvarer
 2.500 USD (17.000 DKK)

 Valuta 
 5.000 USD (34.000 DKK)

 Bitcoins og Ethereum
 250 USD (1.700 DKK)

Copy trading – hvad er det?

 eToro er især kendt for muligheden for at kopiere 
andre tradere

 Der er ingen garanti for noget som helst - afkast 
og risiko hænger sammen

 Man skal min. indskyde 100 USD på de enkelte 
tradere

 Systemet sørger for at afspejle den pågældendes 
handler

 Dvs. hvis traderen tjener 25%, så tjener man 
også 25% (og omvendt hvis traderen taber…)
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Copy trading

 Det lyder enkelt og er det også, men i praksis kan 
det være vanskeligt at finde tradere, som over tid 
leverer tilfredsstillende resultater

 Vær opmærksom på alle faldgruberne og 
undersøg de enkelte tradere grundigt inden du 
investerer i dem – eToro giver adgang til 
informative oplysninger om traderne

 Man betaler alene det almindelig spread samt 
eventuelle finansieringsomkostninger

Webtraderen
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IOS og Android apps

Etoro.com website
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Spreads og mindste eksponering

Ordre/handelsmuligheder

 Handel til markedskurs (TRADE)
 Samtidig muligt at tilføje hhv. take profit og stop loss 

(obligatorisk at have fastsat et niveau evt. default) 
 Det er muligt at ændre niveauerne efterfølgende

 I handelsboksen øverst til højre kan man vælge 
ORDER og indlægge order
 Dvs. køb eller sælg når en bestemt kurs rammes

 NB. Stop loss er ikke garanteret

 Traling stop kan også anvendes



07-06-2017

11

Tips og tricks
 One click trading

 Både smart og farligt…Er markeret med gråt i 
Watchlisterne

 Under Settings er det muligt på instrumentniveau at 
angive foretrukken Amount og gearing

 Hvis du vil lukke en åben position så husk først at 
klikke på denne og tryk herefter på det lille røde x

 I Portfolio under det lille hjul er det muligt at 
vælge Leverage, hvorved aktuel gearingsniveau 
vises

 Start en eToro chat, hvis hurtige spørgsmål

Tips og tricks
 Enkeltaktier

 Adgang til analyser samt oversigter med konsensus 
estimater (Kræver Real account)

 Der betales ikke kurtage, men spreadet er højere 
end hvis man handlede aktien direkte på børsen

 Især godt i forhold til mindre positioner og 
udenlandske aktier, som typisk koster en del ved 
traditionel aktiehandel

 Tjek renteniveaurne, som varierer en del – ofte er 
renten for short positioner lavere

 Gearer man ikke betaler man ikke renter for lange 
positioner (min. 500 USD skal investeres)
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Grafmodulet – Procharts (Beta)

 Det er muligt at handle direkte i grafen, men 
man kan desværre ikke se sine åbne 
positioner

 Rigelig mulighed for at tilføje indikatorer mv.

 Supportlinjer mv. kan tilføjes og kan gemmes

 Grafopsætning kan opdeles på forskellige 
måder og gemmes, hvilket især er velegnet 
hvis man har flere skærme tilsluttet

Copy Trading - Find de gode tradere

 eToro Investor Program (Responsible Trading)
 Begrænser traderens gearingsmuligheder
 Også muligt for dig (1 kopist giver 20% spread rabat)

 Se på traderens statistik:
 Er afkast konsistente over tid?
 Hvad er traderens Risk Score? Drawdowns?
 Hvor mange kopierer vedkommende – hvad er 

trenden?
 Hvilken strategi har den enkelte?
 Undersøg historikken

 Vi afholder et særskilt webinar om copytrading i 
næste uge
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Account Statement (Ej virtual)
 Vælges under Portfolio, History helt ude i højre 

hjørne ved indstillingshjulet
 Datointerval skal herefter angives

 Der dannes herefter en rapport, som man kan udskrive i pdf 
eller eksportere til fx Excel

 Rapporten indeholder Account Summary fx deposits, fees,  
realiserede gevinster og tab samt urealiserede gevinster og 
tab pr angivet ultimodato

 Oversigt over lukkede positioner inkl. resultat for den 
enkelte handel samt fees, dividender og spreadomk.

 Transaktionsrapport, der viser de enkelte posteringer på 
ens konto

 Kan fx bruges i forhold til indberetning til SKAT

SKAT

 Udenlandske brokere indberetter ikke til SKAT
 Derfor skal du selv sørge for dette

 Årets samlede positive nettoresultat for 
finansielle kontrakter (f.eks. CFD) skal i rubrik 
346

 Negativt nettoresultat kan overføres til 
modregning i rubrik 85-87
 Aktier og aktieindeks kan dog modregnes i eventuel 

gevinst på almindelige aktier
 Se meget mere om skat hos Daytrader.dk:

 http://www.daytrader.dk/sadan-indberettes-skat-af-
finansielle-kontrakter-2016/
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Links
 Artikel om hvad man sætter på spil ved CFD 

handel:
 http://www.daytrader.dk/hvad-er-risikoen-ved-cfd-

handel-og-gearing/

 Hvordan man handler med mindst mulig 
eksponering:
 http://www.daytrader.dk/etoro-lavest-mulige-

eksponering/

 Anmeldelse af eToro:
 http://www.daytrader.dk/etoro-anmeldelse-af-

handelsplatform/


