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Sammanfattning  
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Författare Kristofer Makomaski 

Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 

Centrum för Bank och Finans 

Examensarbete nummer 53 

Handledare Han-Suck Song 

Nyckelord Börshandlade investeringsprodukter, finansiella instrument, 

hävstång, avkastning 

   

Utbudet av börshandlade investeringsprodukter och finansiella instrument har utökats kraftigt 

under de senaste åren. Många av dessa är relativt nya och det skapas ständigt nya, komplexa 

produkter och instrument. År 2010 skapades i Sverige en ny kategoriseringsstandard för 

börshandlade investeringsprodukter som indelar produkterna i följande fyra kategorier: 

hävstångsinstrument, deltagandeinstrument, avkastningsförbättrande instrument och 

kapitalskyddade instrument. 

Investeringsprodukternas komplexitet innebär att det kan vara svårt att beräkna den totala 

avkastningen både före och efter avgifter, för många av de nya produkterna. Det är viktigt att 

investerare har kunskaper och är medvetna om att kostnader och priser för olika produkter kan 

variera under löptiden, beroende på likviditeten eller underliggande tillgång för instrumentet. 

Även extrema marknadsförhållanden påverkar prissättningen bland dem.  

Hävstången är något som kan variera beroende på emittenten för produkten. Det kan 

handla om en daglig eller dynamisk hävstång där den dynamiska hela tiden följer totala 

avkastningen hos underliggande tillgång och den dagliga baseras på dagliga avkastningen hos 

underliggande tillgång.  

Investeringssyftet kan skilja mycket beroende av produkttyp och även avkastning kan 

variera väldigt mycket för olika produkter, även om underliggande tillgång är densamma. 

Detta beror just på produkternas individuella egenskaper och uppbyggnad. Vissa finansiella 

instrument och produkter är mer lämpliga för investerare med aktiv investeringsprofil medan 

andra passar bättre för passiva investerare. Eftersom risken mellan de olika instrumenten kan 

variera kräver vissa instrument och produkter ibland mer välutvecklade kunskaper hos 

investeraren.  

Ett genomförande av ett fiktivt investeringsscenario för olika produkter med en och samma 

underliggande tillgång är ett bra sätt att visa hur avkastning och risk kan skilja sig beroende 

på produkttyp. Efter att studien genomförts stärktes teorin om att det krävs en mer djupgående 

inblick och kunskap för vissa börshandlade investeringsprodukter och instrument, då deras 

funktion och struktur skiljer sig från de mindre komplexa produkterna. 
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During the last years the quantity of exchange traded investment products and financial 

instruments have grown enormously. Many of these are relatively new, and there are still 

more complex products and instruments being developed. In year 2010 a new classification 

standard for the exchange traded investment products in Sweden was presented. The 

classification divides products into four categories: leverage instruments, “participation” 

instruments, yield-enhancing instruments and capital protected instruments. 

The complexity of some investment products makes it difficult to calculate the overall yield 

both before and after charges and costs have occurred. 

It is important that investors have knowledge and are aware that costs and prices of 

different products may vary during the maturity time, depending on the liquidity of the 

instrument and the underlying asset, or because of extreme market conditions affecting them.  

Also the leverage can vary depending on the issuer of the product. The leverage can be 

daily or dynamic, where the dynamic follow the overall return of the underlying asset and the 

daily is based on daily returns of the underlying asset. 

The investment intention may differ very much depending on product type, and so may 

also the yields for different products, even if the underlying asset is the same. This depends on 

the products characteristics and structure. Some financial instruments and products are more 

suitable for investors with an active investment profile, while others are better suited for 

passive investors. As the risk between those different instruments may vary, some of them 

require more highly developed skills and knowledge by the investor.  

An implementation of a fictitious investment scenario for different products that are 

following the same underlying asset is a good way to demonstrate how risk and return may 

vary, depending on the product. After the study was conducted, it clearly proved the 

allegation that it requires more in-depth awareness and knowledge of certain exchange-traded 

investment products and instruments, since their function and structure is different from the 

less complex products. 
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Nomenklatur 

Nedan följer korta beskrivningar av ord och termer som kräver vissa förkunskaper kring 

ämnet. Det är ord och begrepp som kan påträffas i uppsatsen ett par gånger utan att närmare 

förklaras. Följande beskrivningar är citerade från Avanza Banks hemsida. 

  

Derivat- Penning - och kapitalmarknadsinstrument baserade på värdepapper, till exempel 

aktier eller aktieindex (OMX-optioner). Olika slag av derivatinstrument är exempelvis 

terminer och optioner. 

 

Underliggande tillgång- Förkortas oftast ”underliggande” och är den tillgång ett finansiellt 

derivat eller produkt bygger på. 

 

Option- Rätten att inom viss tid köpa eller sälja något till ett visst pris. 

 

Warrant- En handling, en sorts option, som ger innehavaren rätt att köpa nya aktier i bolaget 

till en förutbestämd kurs och vid en viss tid. En warrant har i regel längre löptid än en 

standardiserad option. 

 

Termin- Köpavtal avsett att fullgöras vid en bestämd tidpunkt i framtiden till ett pris som 

fastställs när avtalet träffas. 

 

Obligation- Värdepapper som under löptiden ger en fast avkastning, ränta. Vid löptidens slut 

löses obligationen in mot en bestämd summa pengar, dess nominella värde. 

 

Stop-Loss- Stop loss är en avancerad tjänst för automatiserad bevakning av aktiemarknaden. 

Stop loss ger dig möjlighet att skicka in en eller flera ordrar till marknaden om vissa av dig 

förbestämda villkor uppfylls. 

 

Knock-Out- Vissa instrument och produkter kännetecknas av en knock-out nivå även kallad 

barriärnivå. När denna så kallade barriär nås skall något inträffa i enlighet med produktens 

villkor. För till exempel en turbowarrant med en aktie som underliggande betyder det att 

warranten kommer förtidsinlösas då aktien hamnar över eller under en specifik kurs, det vill 

säga knock-out nivån.  

 

Utdelning- Utbetalning av ett aktiebolags vinstmedel till aktieägarna. Utdelning beslutas av 

bolagsstämman i samband med vinstdisposition.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrundsfakta till ämnet 
Under de senaste åren har det blivit allt vanligare med komplexa börshandlade 

Investeringsprodukter. Då dessa ökat i antal och variation, har de även kommit till 

allmänhetens kännedom och nu även fångat den privata investerarens intresse. 

Det dyker kontinuerligt upp nya produkter på marknaden och dessa erbjuds av specifika 

aktörer. Det finns alltså aktörer som ägnar sig åt att framställa och skapa produkterna och det 

finns aktörer som endast erbjuder och säljer befintliga produkter till den slutliga investeraren. 

Detta är ett så pass nytt ämnesområde, och därför är det intressant att studera aktörerna lite 

närmare och de investeringsprodukter dem erbjuder. 

Faktum är att detta är ett så pass nytt område att det inte för ens under året 2010 gjordes en 

kategoriseringsstandard för investeringsprodukter. Kategoriseringsstandarden har bidragit till 

en enklare överblick av de olika instrumenten och produkterna
1
.  Kategoriseringen är:  

 

1. Hävstångsinstrument 

2. Deltagandeinstrument 

3. Avkastningsförbättrande instrument 

4. Kapitalskyddade instrument 

Dessa nya produkter innebär en hel del nya möjligheter till avkastning, men samtidigt får det 

inte glömmas att dem även medför en risk. I och med den snabba utvecklingen är det 

sannolikt att den privata investeraren släpar efter kunskapsmässigt och kanske inte riktigt 

förstår sig på vad de olika aktörerna egentligen erbjuder. 

1.2 Frågeställningar och Syfte 
Syftet med denna uppsats är att studera ett par frågeställningar kring börshandlade 

investeringsprodukter och de aktörer som skapar och erbjuder dessa. Det skall bli intressant 

att göra en systematisering av dem nya investeringsprodukterna, för att på ett enklare sätt 

kunna kartlägga och även förstå sig på dem. Därför måste även försäljarna studeras, och dem 

som erbjuder handel med sådana produkter, det vill säga banker, internetmäklare, 

fondkommissionärer etc. Jag kommer även ägna mig åt att klargöra vad de olika aktörerna 

tjänar pengar på . 

Det är väldigt viktigt att förstå sig på vad det är för produkter som handlas i och att därför 

inse de risker och kostnader en sådan investering medför. Därför blir det intressant att ta reda 

på dem faktiska kostnaderna för olika investeringsalternativ. En studie och analys skall 

genomföras för att ta reda på vad olika speciellt utvalda produkter genererar för avkastning 

under uppåtgående, och nedåtgående marknad. Här blir det väldigt intressant att studera vad 

som händer, eftersom de faktiska riskerna och möjligheterna för respektive produkt och 

instrument då tydligt framkommer. 

Ovanstående syfte skapar följande frågeställningar: 

 

                                                 
1 http://www.ndx.se/education 
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Vem är det som tjänar pengar på produkten? Hur sätts spreaden och priserna, det vill säga 

vem är market maker? Vilka avgifter kan en investerare förvänta sig? Använder alla aktörer 

samma kostnadsuträkning för exempelvis ett certifikat av samma typ? När är det lämpligt att 

investera i en specifik produkt och vad är i sådana fall det förväntade utfallet i en 

uppåtgående respektive nedåtgående marknad? 

1.3 Avgränsningar  
Eftersom arbetet syftar till en ökad förståelse för börshandlade investeringsprodukter, har 

jag valt att begränsa mig till vissa utvalda produkter vid de fiktiva beräkningarna. Främst för 

att det inte krävs en detaljerad förklaring av alla produkter för att öka sina kunskaper kring 

ämnet. När läsaren blivit insatt i mina studier och exempel, skall tillräckliga kunskaper 

intagits för att på egen hand kunna studera och läsa om övriga instrument. Eftersom uppsatsen 

inte syftar till att studera fonder, kommer ingen studie av Exchange Traded Funds (ETF:er) 

genomföras. Dessa nämns endast vid två tillfällen i uppsatsen, utan att studeras vidare. 

Jag har valt att begränsa mig till de produkter och instrument som kategoriseras genom att 

de handlas av den privata investeraren. För många av exemplen används börshandlade 

certifikat, dels eftersom att dessa produkter inte är alltför komplicerade att exemplifiera och 

för att dem blivit väldigt populära bland de flesta investerare. 

För de flesta exempel kring Contracts for Differences (CFD’s) refereras till företaget CMC 

Markets, eftersom att det är från detta företag jag valt att intervjua en min respondent gällande 

CFD’s. Jag har även från just CMC Markets fått beräkningsunderlag och data till mina studier 

kring CFD’s.   

1.4 Disposition  
 I    kapitel    2 beskrivs den metod som valts vid genomförandet av uppsatsen. 

 I kapitel 3 har en systematisk och grundlig kartläggning av börshandlade 

investeringsprodukter genomförts, samt en kartläggning av diverse emittenter och aktörer 

på marknaden.  

 I  kapitel  4 beskrivs avgifter och prissättning och struktur av olika instrument och 

produkter. Här görs även ett fiktivt scenario av prisutveckling för ett certifikat och en analys 

av hävstången kopplad till det. 

 I kapitel 5 Genomförs ett fiktivt investeringsscenario, där jag valt ut olika 

investeringsalternativ för en och samma underliggande tillgång och illustrerat hur mycket 

avkastning en investering skulle genererat för respektive produkt. I detta kapitel har jag 

även med ett exempel för en riktig produkt som i sin tur endast har ett teoretiskt slutvärde. 

 I    kapitel   6 finns en analys för de studier som genomfört i uppsatsen. 

 I    kapitel   7 finns en slutsats och avslutande diskussion kring ämnet.  

 I  kapitel  8 presenteras de referenser och källor som använts vid genomförandet av 

uppsatsen. 
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2 Metod 

Nedan presenteras den metod jag valt att använda mig av för genomförandet av denna 

uppsats, hur informationsinhämtning utförts, samt val av källor. 

2.1 Val av ämne 

Börshandlade investeringsprodukter är något vars utbud ständigt ökat under de senaste åren. 

Det emitteras kontinuerligt nya produkter av diverse olika emittenter. Samtidigt förekommer 

allt fler underliggande tillgångar som blir intressanta för den privata investeraren, och för 

dessa skapas då investeringsprodukter, som gör det möjligt att indirekt investera i annars 

svårtillgängliga tillgångar. Eftersom detta är så pass nya produkter som kännetecknas av en 

viss komplexitet finner jag det väldigt intressant att studera dem närmare.  

2.2 Val av Metod 

I min uppsats har jag främst använt mig av en kvalitativ metod där jag samlat in information 

för att redogöra kring de olika investeringsprodukterna. Jag har även använt mig av en 

kvantitativ metod där jag skapat fiktiva scenarion för att illustrera olika typer av utveckling 

och avkastning.  Anledning till valet av metod är uppsatsens syfte som till stor del handlar om 

att utförligare beskriva moment där en kvantitativ metod inte behövs. Den kvantitativa delen 

utgör endast de moment där fiktiva investeringar illustreras, samt vid illustration av skillnad 

mellan daglig och dynamisk hävstång.    

Det förekommer en del engelska begrepp i uppsatsen eftersom det i Sverige inte 

förekommer direkta översättningar på många facktermer inom finansområdet.  

2.3 Tillvägagångssätt 

Jag började min process med att först söka information på internet för att sedan kunna 

genomföra en systematisk kartläggning av diverse börshandlade investeringsprodukter och 

aktörer på marknaden. Detta gav mig grunden att gå vidare till att studera produkter och 

instrument närmare, för att sedan skapa fiktiva beräkningar. Jag märkte dock tidigt att jag 

skulle behöva träffa personer med väldigt djupa kunskaper kring produkterna. Främst för att 

jag skulle få en djupare förståelse i befintlig, ganska komplex information. Jag kontaktade 

därför personer med nära anknytning till ämnet och branschen. 

2.4 Val av respondenter 

Jag valde att intervjua två personer som arbetar med instrument som är ganska nya på 

marknaden, just av den anledningen att personerna besitter specialistkunskaper, och 

information som för nuvarande inte på ett enkelt sätt finns allmänt tillgänglig. Jag har fått 

tillräcklig information från dessa personer för att även kunna gå vidare på egen hand i arbetet. 

Dem har alltså hjälpt mig med att klargöra frågeställningar för att jag sedan efter att fått dem 

besvarade, fått tillräckliga kunskaper och förståelse att på egen hand söka relevant 

information till uppsatsens syfte. De personer jag valt att intervjua har varit: 
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Maria Malmqvist, Analyschef, CMC Markets 

 

Erik Lindgren, Trader, Structured Derivatives, SEB Merchant Banking 

2.5 Val av källor 

Eftersom uppsatsen till stor del behandlar relativt nya produkter, har det ibland varit svårt att 

hitta källor i så att säga övertaliga mängder. De flesta källor som finns inom ämnet, har 

uppstått i ett modernt samhälle där internet är det absoluta förstahandsvalet vid sökande av 

information. Eftersom ämnesområdet är väldigt nytt, finns det inte fördjupande tryckta källor. 

Detta innebär att jag avgränsat mig till källor från internet, samt respondenter. 
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TEORI 

 

3 Systematisk Kartläggning 

Det finns en mängd olika finansiella investeringsprodukter och instrument, och strukturerna 

på dessa kan skilja sig väldigt mycket från varandra. Egenskaperna skiljer sig då alltså åt och 

det finns olika syften att investera i respektive instrument, där investerare ibland väljer ett 

instrument för att maximera avkastning i en uppåt, nedåt eller stillastående marknad. Därför 

kommer detta kapitel beskriva den nya Svenska kategoriseringsstandarden för börshandlade 

investeringsprodukter som nu även följer den Europeiska standarden
2
. Viktig att veta, är att 

det finns två grundläggande värdepapper. Det är nämligen aktier och obligationer. Därför är 

det viktigt att förstå sig på dem för att sedan kunna ge sig på och studera de mer komplexa 

instrumenten. Följande kapitel beskriver moment där grundläggande kunskaper inom aktier 

och obligationer är en förutsättning.  

3.1 Kartläggning av Börshandlade investeringsprodukter 

Denna kartläggning syftar främst till att generellt beskriva den kategoriseringsstandard som 

introducerats i Sverige. Syftet är inte att specifikt beskriva de produkter inom varje kategori, 

utan istället skall en generell beskrivning genomföras av kategorierna, och detta avsnitt ligger 

alltså som informationsgrund för de senare frågor som kommer studeras i uppsatsen. Inom 

kategoriseringsstandarden finns hävstångsinstrument, deltagandeinstrument, 

avkastningsförbättrade instrument och kapitalskyddade instrument, och varje kategori 

karaktäriseras av sina individuella egenskaper. 
 

Tabell 1. Produkt och instrumentöversikt 

3.1.1 Hävstångsinstrument 

Det fördelaktiga med hävstångsinstrument är att de ger möjlighet till hög avkastning, till en 

lägre insats av det egna kapitalet jämfört med en direktinvestering i underliggande tillgång, 

eftersom att instrumenten har en inbyggd hävstång. Det betyder att den procentuella 

avkastningen för dessa instrument blir högre vid en korrekt marknadstro, än den procentuella 

avkastningen för underliggande tillgången, som hävstångsinstrumentet följer. Detta betyder 

även att potentiell förlust blir högre vid en inkorrekt marknadstro. Det går att spekulera i både 

upp och nedgångar med dessa instrument. Vid en investering i ett ”Bull”, även kallat ”long, 

lång” instrument, spekuleras det i en uppgång i underliggande och vid nedåtgående 

marknadstro kallas det för ”Bear”, även kallat ”short, kort”.  

                                                 
2 http://www.presskontakt.se 

                          Hög Risk                Medel Risk        Medel Risk     Låg risk 

Hävstångsinstrument Deltagandeinstrument Avkastningsförbättrande 

instrument 

Kapitalskyddade 

instrument 

Med Stop-Loss Utan Stop-Loss Trackers Övriga  

-Omvänd konvertibel 

-Maxcertifikat 

-Expresscertifikat&Autocall 

-kapitalskydd med 

kupong 

-med maxnivå 

-utan maxnivå 

-med knock-out 

-Turbowarranter 

-Mini Futures 

-Bull&Bear Cert 

-Warranter- Plain 

Vanilla 

-Hävstångscertifikat 

-Indexcertifikat 

-Open End 

certifikat 

-Tillväxtcertifikat 

-Bonuscertifikat 

-Winwincertifikat 
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För att ge ett exempel, vid en investering i en aktie som gett 10 % avkastning under en 

bestämd tid. Detta skulle då innebära att om investeringen istället skett i ett Bull-

hävstångsinstrument som följer samma tillgång skulle avkastningen istället varit på 

exempelvis 40 % 
3
.  

Hävstångsinstrument kan delas in i: 

 Hävstångsinstrument med Stop-Loss 

o Turbowarranter, Mini Futures, Bull & Bear certifikat 

 

 Hävstångsinstrument utan Stop-Loss 

o Warranter (Plain Vanilla), Hävstångscertifikat 

Risknivån klassas som hög för samtliga instrument inom denna kategori
4
. 

3.1.2 Deltagandeinstrument 

Vid en investering i ett deltagandeinstrument uppstår ett ”deltagande” i underliggande 

tillgång. Grundregeln är att deltagandeinstrumentet rör sig lika mycket som underliggande, i 

både upp och nedgång. För de deltagandeinstrument som enbart följer underliggande finns det 

ett gemensamt namn, så kallade Trackers. Exempel på Trackers är Open End Certifikat, 

Indexcertifikat och prisutvecklingen för dessa är då 1:1 i förhållande till den underliggande 

tillgången.  

Den andra kategorin av deltagandeinstrument följer också i grunden den underliggande 

tillgången, men här skapas en hävstång vid en positiv utveckling och en så kallad 

skyddsbuffert mot potentiella kursfall. Detta skapas genom att emittenten det vill säga aktören 

som erbjuder dessa instrument, tar hänsyn till förväntningar av framtida utdelningar
5
.   

Deltagandeinstrument: 

 Trackers 

o Indexcertifikat, Open End Certifikat 

 Övriga 

o Tillväxtcertifikat, Bonuscertifikat, Winwincertifikat 

Risknivån klassas som strax över medel för samtliga instrument inom denna kategori
6
. 

3.1.3 Avkastningsförbättrande instrument 

Syftet med Avkastningsförbättrade instrument är att ge en funktion av förbättrad avkastning i 

en stillastående, svagt negativ eller i vissa fall en svagt positiv marknad. Instrumentens 

egenskaper kan beskrivas i form av att de ger en hög ”ränta”, eller helt enkelt möjlighet att 

investera i en underliggande tillgång till ett lägre pris än ett direkt köp i tillgången. Utbytet för 

detta är att investeraren helt eller delvis avsäger eventuell avkastning i en uppåtgående 

marknad. Därför kännetecknas många av instrumenten av att de har en maxgräns för hur 

mycket avkastningen kan bli. Rabatten eller ”räntan”, och avsägningen, varierar mellan de 

olika instrumenten och deras olika villkor. 

                                                 
3 http://www.ndx.se/education 
4 http://www.ndx.se/education 
5 http://www.ndx.se/education 
6 http://www.ndx.se/education 
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Avkastningsförbättrade instrument: 

 Omvänd Konvertibel, Maxcertifikat, Expresscertifikat & Autocall 

Risknivån för instrumentkategorin klassas som medel, dock inte lika hög som för 

Deltagandeinstrument
7
. 

3.1.4 Kapitalskyddade instrument 

Kapitalskyddade instrument karakteriseras oftast av att de är en kombination av en option och 

en obligation. Det är obligation som gett upphov till namnet kapitalskyddade, eftersom den 

garanterar investerarens insatta kapital, oftast upp till 90-100%. Optionens syfte är att skapa 

möjlighet att kunna investera i diverse marknader som kan anses vara svårtillgängliga t.ex. 

valutor, råvaror och räntor.  

Dessa produkter är de produkter som vanligen kännetecknas som strukturerade produkter, 

och är ofta skräddarsydda efter den rådande marknadssituationen och förutsättningar på 

marknaden vid ett givet tillfälle. Ett annat exempel av kapitalskyddat instrument kan vara ett 

instrument som syftar till att investera i en handelsmetodik eller strategi istället för endast en 

underliggande tillgång, och ett exempel på en sådan produkt är en strategiobligation
8
. En 

strategiobligation är en komplicerad produkt, och följer en placeringsstrategi som i förhand 

skapats av arrangören för produkten. Det finns en mängd olika strategier för produkter av 

denna klass och en kan exempelvis vara så kallad carry trade strategi, som syftar till att 

utnyttja skillnad i ränteläge mellan länder. Carry trade strategin syftar till att låna kapital i 

länder med låga räntor för att sedan placera kapitalet i länder med högt ränteläge
9
.  

 

Kapitalskyddade instrument: 

 Kapitalskydd med kupong, kapitalskydd med maxnivå, kapitalskydd utan maxnivå, 

kapitalskydd med knock-out. 

Risknivån för instrumenten inom denna kategori anses som låg, främst på grund av 

obligationen
10

. 

3.2 Kartläggning av Aktörer 

Som tidigare nämnts i rapporten, finns det aktörer som ägnar sig åt att emittera finansiella 

instrument och produkter, eller aktörer som endast erbjuder produkterna åt konsumenten, till 

exempel internetmäklare. En aktör som emitterar kallas för emittent och är av börsen en 

befullmäktigad medlem med rättigheter att notera finansiella instrument. Det är emittenten 

som ansvarar för att prissättning för instrumentet sker på ett korrekt sätt
11

. Detta är viktigt att 

lägga på minnet eftersom prissättning kommer diskuteras mer djupgående senare. 

                                                 
7 http://www.ndx.se/education 
8 http://www.ndx.se/education 
9 http://www.struktureradeprodukter.com 
10 http://www.ndx.se/education 
11 http://www.ndx.se 
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Denna del syftar till att kartlägga diverse större aktörer inom Europa och vilka typer av 

börshandlade investeringsprodukter de främst förknippas med. Detta för att ytterligare skapa 

en större överblick och indikera hur stor marknaden blivit för dessa produkter och instrument. 

 

 Citigroup- Världsledande Finansinstitut. Varunamnet CitiFirst emitterar 

investeringsprodukter såsom Warranter och Turbos, Mini Futures och olika typer av 

certifikat. CitiFirst har cirka 60 000 emitterade produkter, som är listade och kan handlas 

i flera länder i Europa. 

 Societé Générale Group (SG)- En av världens största bankkoncerner. SG är den största 

emittenten av Warranter och hade en marknadsvolym på över 15 % under året 2003. SG 

noterade sina första Warranter i Frankrike 1989. Koncernen har cirka 8000 produkter på 

15 olika marknader. 

 Commerzbank AG- Tysklands näst största bank (2006), och Tysklands största emittent 

av strukturerade produkter och komplexa instrument, för tillfället, år 2011, cirka 20 000 

produkter. Commerzbank erbjuder allt från Warranter och Turbos till strukturerade 

produkter, och dessa är listade på 8 europeiska marknader. 

 The Royal Bank of Scotland (RBS)- En av världens största banker. RBS har över 

40 000 strukturerade produkter av alla möjliga olika typer. 

 Deutsche Bank- Tysklands största bank och där även en av världens största. Deutsche 

bank har under året 2010 lanserat 20 stycken av deras db x-trackers för privatpersoner, på 

Stockholmsbörsen. Namnet på dessa kan anses vara missvisande eftersom detta 

egentligen är så kallade ETF:er (Exchange Traded Funds) och inte Tracker Certifikat
12

. 

3.2.1 Svenska Aktörer 

Nedan nämns några av de större svenska emittenterna och lite snabbfakta om dem. För vissa 

av dessa aktörer finns även marknadsdata framtagen av SETIPA, och visar total omsättning 

bland warranter och certifikat per emittent, givet olika tidshorisonter.  

Den totala omsättningen för warranter, certifikat och obligationer bland emittenter aktiva i 

Sverige uppgick till över 71 miljarder kronor året 2010.  Detta är väldigt intressant data som 

visar emittenternas storlek på den Svenska warrant - och certifikatmarknaden, och därför 

beklagas att data för samtliga större aktörer inte finns tillgänglig. 

 

 SEB- Skandinaviska Enskilda Banken grundades 1856 och är en ledande nordisk 

finansiell koncern och har även kontor världen över, från Shanghai till London och New 

York. Marknadsdata finns inte tillgänglig. 

 Nordea- Nordea är en av de tio största fullservicebanker inom Europa, mätt till 

börsvärde. Under året 2010 omsatte Nordea warranter för cirka 992 miljoner kronor och 

certifikat för 527 miljoner kronor. 

 Handelsbanken- Svenska Handelsbanken grundades 1871 och är en av de större Svenska 

bankerna, och blev i maj år 2011 utsedd världens näst starkaste bank enligt nyhetsbyrån 

Bloomberg, Rankingen bygger på bankens finansiella styrka, kostnadseffektivitet och 

                                                 
12 http://www.etf.db.com 
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förmågan att hantera risk
13

. Handelsbanken omsatte warranter för 3,2 miljarder kronor 

och certifikat för ungefär 36,7 miljarder kronor, under året 2010. 

 Erik Penser Bankaktiebolag- En privat och oberoende bank verksam inom olika 

områden. Allt från rådgivning, aktiemäkleri, och strukturerade produkter. Marknadsdata 

finns inte tillgänglig. 

 Öhman Fondkommission- Öhman Fondkommission tillhör Öhmansgruppen som sedan 

året 1906 erbjudit högkvalitativa finansiella tjänster. Fondkommissionen ägnar sig bland 

annat åt att erbjuda strukturerade produkter, warranter, turbowarranter, mini futures och 

certifikat. Enbart under mars år 2011 omsatte Öhmansgruppen certifikat för hela 65,7 

miljoner kronor och warranter för 37,5 miljoner kronor. Marknadsdata för hela perioden 

året 2010 finns inte tillgänglig. 

3.2.2 Internetmäklare   

Förutom de ovan nämnda emittenterna, finns det i Sverige också så kallade internetmäklare 

som erbjuder handel med aktier, fonder och olika typer av finansiella instrument och 

produkter. ”Nätmäklarna” är inte själva emittenter och erbjuder endast handel med andras 

produkter. I Sverige finns två ledande nätmäklare: 

 Avanza Bank 

 Nordnet- Nordnet är ett intressebolag som ingår i Öhmangruppen tillsammans med 

Öhman Fondkommission
14

. 

Det finns även ett flertal andra större aktörer inom nätmäkleriet och vissa av dessa är även 

ovan nämnda emittenter som då också erbjuder internetmäkleri
15

: 

 Skandiabanken 

 Swedbank 

 Saxo E*Bank  

o Tidigare E*Trade, innan uppköpet av Saxo Bank. 

o E*Trade är överlägset större internationellt inom nätmäkleri än samtliga nämnda 

aktörer
16

. 

 SEB 

 Nordea 

 Handelsbanken 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 http://www.handelsbanken.se 
14 http://www.ohman.se 
15 http://www.compricer.se 
16 https://us.etrade.com 
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3.2.3 CFD Aktörer 

Förutom vanliga nätmäklare, finns även CFD Aktörer som erbjuder handel med CFD’s 

(Contracts for Differences). CFD’s handlas genom speciella handelsplattformer som endast 

erbjuds av aktörerna
17

. I avsnitt 4.7 beskrivs och studeras CFD’s mer djupgående.  

I Sverige finns några få aktörer
18

:  

 CMC Markets 

 IG Markets 

 Saxo E*Bank 

 Markets 

Den enda aktör som erbjuder tillgänglig marknadsdata för den Svenska handeln är CMC 

Markets. Marknadsdata i figuren nedan visar och jämför antal affärer i CFD’s med antal 

affärer warranter och ETF:er, och sträcker sig över en period  från april år 2007 fram till april 

år 2011. Figuren visar även omsättning (turnover) i CFD’s med start från början av år 2009, 

och visar klart och tydligast att omsättning var som störst i mars år 2011 då den låg på strax 

under 7 miljarder US-Dollar. 

 

 

 
                                     Figur 1. Marknadsdata för perioden 2007-04 till 2011-04. Källa: CMC Markets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 http://www.cmcmarkets.se/cfd 
18 http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Utbildning/Andra-vardepapper/CFD-kontrakt/ 
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4 Prissättning och Avgifter 

Det är intressant att studera hur emittenter prissätter instrument och hur avgifterna fastställs. 

För investeraren är det viktigt att vara medveten om de kostnader som uppstår vid handel i 

börshandlade investeringsprodukter och finansiella instrument. Kostnaderna baseras på olika 

faktorer och kan variera väldigt mycket beroende på instrumenttyp. Detta avsnitt syftar till att 

på ett principiellt plan beskriva hur priser och avgifter räknas fram för olika produkter. 

Det som kommer diskuteras är olika avgifter så som. courtage, administrationsavgifter, 

spread, hävstång, räntebasmarginal. Strukturen av ett riktigt börshandlat certifikat för elpriset 

kommer att förklaras djupare i detta avsnitt också. Allra sist beskrivs avgifter, prissättning och 

strukturen av CFD’s.  

4.1 Avgifter 

Vid investering i en börshandlad investeringsprodukt är den första direkt synliga avgiften som 

stöts på courtaget för affären, det vill säga den avgift som mäklaren tar ut för att genomföra 

affären
19

. Courtaget varierar beroende på vilken aktör som handlas genom och vilken produkt 

som investeras i. Det brukar finnas ett minimicourtage och ett rörligt, där minimicourtaget kan 

vara på till exempel 100 kr och det rörliga på 0,08 % av affärens storlek, vid affärer vars 

courtage uppgår över 100 kr
20

. Courtageavgiften uppstår vid både köp och säljtillfället, och 

även andra avgifter så som administrationsavgifter kan tillkomma (exempel finns i avsnitt 

4.6). Den effektiva avgiften kan sägas öka då varje instrument även har en spread
21

. Mer om 

spread senare. 

Varje aktör har olika sätt och kriterier för att bestämma avgiften för sina produkter och 

instrument. Det är dock vanligt att aktörerna tittar på konkurrenterna och deras avgifter och 

använder dessa som en del av grunden när dem sedan själva skall bestämma sina egna 

avgifter. Många börshandlade investeringsprodukter har inbyggda optioner, vilket utgör en 

annan stor grund till att det förekommer avgifter.  

Det är ytterst ovanligt att avgiften ändras, eftersom den har fastställts till att vara konstant 

under löptiden. Det finns dock tillfällen då avgiften kan ändras. Den kan ändras vid ändrade 

marknadsförhållanden, vid exempelvis kraftigt ökad marknadsrisk kan emittenten välja att 

öka avgiften för att balansera sin egen riskexponering
22

. 

4.2 Prissättning 

Det är väldigt intressant att ta reda på hur emittenterna prissätter instrumenten och hur 

avgifterna bestäms. Som nyss nämnts kan det även förekomma att avgifter och spread ändras 

under instrumentets löptid. 

4.2.1 Prissättning, exempel för certifikat 

Det finns inga standardiserade formler för beräkningen av ett certifikats värde. Dessa bestäms 

av de ansvariga för lanseringen och framtagningen av produkten, men dock liknar de flesta 

                                                 
19 http://www.privataaffarer.se 
20 https://www.avanza.se 
21 https://www.avanza.se 
22 Intervju, Erik Lindgren, SEB Merchant Banking, 2011-04-05 
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formler varandra eftersom de syftar till samma instrumenttyp
23

. Certifikatets startvärde brukar 

ligga på ett bestämt värde, exempelvis 50 kr. Värdeförändringen på certifikatet beräknas med 

en formel varje värderingsdag under certifikatets löptid. Det vill säga varje bankdag med 

förutsättningen att det även är en börsdag. Självklart kan marknadsavbrott uppkomma, vilket 

kan förhindra tillfällig prissättning.  

Något att ta hänsyn till är certifikatets likviditet eftersom även den kan förhindra tillfällig 

prissättning. Ibland kan det förekomma att både Bull och Bear certifikatet för samma 

underliggande tillgång utvecklats åt samma riktning under dagen. Detta kan bero på att 

handeln i det ena certifikatet är låg eller nästan obefintlig och prissättningen därför blir 

släpande. Om handeln under dagen är helt obefintlig så finns inte någon prisutveckling att 

observera, eftersom det inte finns några avslut som ligger till grund för detta. Därför är 

omsättningen av yttersta vikt för alla instrument och produkter. Detta för att prissättningen 

skall vara korrekt och tillfredställande för kunden, det vill säga investeraren
24

. 

4.3 Spread 

Spreaden är skillnaden mellan aktuell köp och säljkurs och det innebär att köpkursen alltid är 

lite lägre än den aktuella säljkursen. En hög spread kan reflektera att tillgången är illikvid och 

ett avslut blir således svårare att genomföra.  

Spreaden bidrar till att emittenterna tjänar pengar på varje avslut som görs för instrumentet 

eller produkten, och kan därför även låta andra aktörer erbjuda deras produkter. Det blir en 

win-win situation där till exempel nätmäklaren vill erbjuda så många produkter som möjligt 

för att kunna tjäna pengar på courtage, och emittenten tillåter nätmäklaren att erbjuda 

produkterna för att denne vet att många handlar just genom specifika nätmäklare och att detta 

i slutändan genererar mer pengar än att inte låta sig erbjuda produkterna
25

.  

Den aktör som bestämmer spreaden kallas market maker. Spreaden kan variera väldigt 

mycket beroende på instrument.  En viktig grund till själva bestämmelsen av spreaden är den 

underliggande tillgången. Skillnaden mellan köp och säljkurs på instrumentet är alltså direkt 

beroende av skillnaden mellan köp och säljkursen för tillgången som instrumentet följer.  Det 

kan även förekomma att spreaden plötsligt ändras under löptiden av ett instrument. Det kan 

bero på ändrade marknadsförhållanden eller förändringar i underliggande tillgång. Det kan 

helt enkelt skett något som får emittenten att vilja balansera sin risk genom att ändra spreaden. 

Marketmakern har som syfte att tjäna pengar på spreaden och väljer självklart att ändra den 

ifall marknaden kräver det. Det kan även förekomma att emittenten inte är market maker. 

Detta betyder att en emittent kan låta flera olika aktörer agera market maker för dennes 

instrument och produkter. Det skulle förklaras som att emittenten låter ”outsourca” den delen 

av verksamheten. Detta kan bero på att emittenten inte har behovet att tjäna pengar på 

spreaden och kanske helt enkelt nöjer sig att tjäna pengar på avgiften, eller så föreligger 

någon annan grund till detta
26

. 

                                                 
23 Intervju, Erik Lindgren, SEB Merchant Banking, 2011-04-05 
24 http://www.seb.se/pow/BorsFinans/ETF/Certifikat/OILBearAS20110308.pdf 
25 Intervju, Erik Lindgren, SEB Merchant Banking, 2011-04-05 
26 Intervju, Erik Lindgren, SEB Merchant Banking, 2011-04-05 
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4.4 Räntebasmarginal  

För att återigen ta börshandlade certifikat som exempel, innefattas dem av en 

räntebasmarginal, och den brukar anges i procent, i broschyren för slutliga villkor för 

respektive instrument. Räntebasmarginalen syftar till den marginal som emittenten har på 

räntan, gentemot konsumenten. Detta betyder att om ett certifikat exempelvis handlas i USD, 

så växer certifikatet helt enkelt inte i samma takt för investeraren som för emittenten. 

Emittenten har ju en marginal på till exempel 0,2 % som då påverkar tillväxthastigheten i 

certifikatet gentemot investeraren, och innebär i praktiken att det växer i snabbare takt för 

emittenten
27

. 

4.5 Hävstången 

Som tidigare beskrivits innefattas många instrument av en hävstång. Den exakta hävstången 

kan ibland skilja sig för ett instrument beroende på emittent, och detta är väldigt intressant att 

studera närmare eftersom den ligger till grund för prisutvecklingen av instrumentet. I detta 

avsnitt skall två exempel illustreras, ett som beskriver ett certifikats hävstångseffekt för den 

dagliga avkastningen kopplat till en underliggande tillgång och det andra exemplet som 

beskriver den dynamiska hävstången. Beräkningarna är fiktiva och illustrerar kraftiga 

förändringar under en kort tid, för att ge en tydligare bild av utvecklingen. Det tas ingen 

hänsyn till kostnader och avgifter, och ingen bestämd valuta ligger till grund för 

beräkningarna. 

4.5.1  Daglig hävstång 

        Tabell 2. Daglig hävstång 

4.5.2 Skillnaden mellan total avkastning för underliggande och Certifikatet 

Som beräkningen illustrerar utvecklas certifikatets värde med en hävstångseffekt på 2x 

gentemot den dagliga avkastningen för underliggande. Här är det är den dagliga och inte den 

totala avkastningen för underliggande som ligger till grund för Certifikatets prisutveckling. 

Att certifikatet kommer utvecklas i annan takt än underliggande tillgång är det inga 

konstigheter kring, eftersom certifikatet har en hävstång på dubbla utvecklingen i 

underliggande. Det intressanta är att istället jämföra den totala avkastningen för den riktiga 

underliggande tillgången x2 och Certifikatet, eftersom att den faktiskt skiljer sig. Orsaken till 

detta är som sagt den dagliga avkastningen som certifikatets hävstång baseras på. Diagrammet 

                                                 
27 Intervju, Erik Lindgren, SEB Merchant Banking, 2011-04-05 
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nedan visar klart och tydligt att skillnaden är som störst vid kraftigare förändringar, det vill 

säga vid ökad volatilitet
28

:  

 

 
Figur 2. Källa: Tabell 2. 

4.5.4 Skillnad i prisutveckling för underliggande och Certifikatet 

I beräkningstabellen (Tabell2) finns även fyra olika underliggande värden markerade och 

motsvarande värden för certifikatet markerade. Detta för att visa att förändringen i certifikatet 

inte följer i samma takt som förändringen i underliggande tillgången. Vad tabellen visar är att 

när underliggande låg på 1200 var certifikatets värde 70,91. Sedan har det skett positiva 

värdeförändringar och slutligen negativa som fått underliggande värde att åter igen hamna på 

1200. Vad som då kan observeras är att certifikatet och dess pris är på 67,31, det vill säga inte 

70,91 som tidigare vid motsvarande underliggande värde. Den andra markeringen illustrerar 

exakt samma sak fast förändringen vid underliggande värde på 1350. Anledningen till denna 

skillnad är som tidigare, den dagliga avkastningen som även den dagliga hävstången för 

certifikatet baseras på och slutligen bestämmer prisutvecklingen
29

. 

4.5.5 Dynamisk hävstång 

             Tabell 3. Dynamisk hävstång 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 http://www.direxionshares.com 
29 http://www.direxionshares.com 
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4.5.6 Utveckling med Dynamisk hävstång 

Den här tabellen är betydligt enklare att förstå då den illustrerar ett exempel med dynamisk 

utveckling av certifikatet gentemot underliggande. Med hjälp av tabellen illustreras 

avkastningen för certifikatet och att det följer totala avkastningen i underliggande med en 

hävstång på 2x. Observera gulmarkeringarna där det tydligt sammanställs en slutlig total 

avkastning på 35 % för underliggande efter dag 7, och en avkastning på 70 % för certifikatet. 

Värdet för certifikatet utvecklas i samma takt som en direktinvestering i underliggande 

tillgång x2, om ingen hänsyn tas till andra faktorer såsom räntor, avgifter etc.
30

.  

4.5.7 Jämförelse av Dynamisk och Daglig hävstång 

Vid jämförelse av tabellerna mellan den dagliga och dynamiska hävstången, kan observeras 

att den dynamiska skulle gett 1,72 % högre avkastning under en 7 dagars period. Däremot är 

den dagliga hävstången bättre vid en konstant positiv marknadsutveckling då den skulle gett 

en högre avkastning än en direktinvestering i underliggande x2. (Se figur 2).  

Det är bra att förstå skillnaden mellan dessa två exempel eftersom olika emittenter 

använder sig av olika hävstång och det kan vara bra att vara medveten om att det faktiskt kan 

finnas en viss skillnad i hävstången. Handelsbanken använder sig exempelvis av den dagliga 

medan SEB använder sig av den dynamiska för sina produkter. Kom även ihåg att dessa 

beräkningar är fiktiva och illustrerar volatila förändringar i underliggande, utan hänsyn till 

räntor, avgifter, etc. 

4.6 Exempel, BULL EL H 

För att göra det mer klart för hur avgiftsstrukturen kan tänkas se ut vid köp av ett specifikt 

instrument, studeras här Handelsbankens börshandlade certifikat för elpriset. Förutom 

courtaget finns en spread på exempelvis. 75 öre, som för övrigt kan variera kraftigt. Dessutom 

tillkommer en administrationsavgift på 0,8 % som tas ut av Handelsbanken
31

. 

Övrig information som bör tas i iakttagelse vid handel av detta certifikat är att det har en 

inbyggd hävstångsfaktor på 2 gentemot underliggande, även fast namnet på certifikatet endast 

är Bull EL H. Den underliggande tillgången för detta certifikat är SHB Power som är ett 

råvaruindex som i sin tur baseras på terminspriset för den Nordiska elektriciteten på el börsen 

Nord Pool. Terminen i sin tur är en kvartalstermin som alltid följer ett kvartal framför det 

nuvarande. Referensvalutan för instrumentet är Euro och betyder att den underliggande 

terminen handlas i Euro, även om noteringsvalutan för instrumentet är SEK. Det betyder att 

det även kan uppstå en förlust eller vinst i form av valutadifferens
32

.  

Detta beskriver komplexiteten i ett instrument som egentligen kan verka ganska så simpelt. 

Det går även att handla med belåning, och då tillkommer låneränta, och den kan variera 

beroende på kreditavtalet som slutits med den bank eller nätmäklare som handlas genom
33

. 

 

 

 

                                                 
30 Intervju, Erik Lindgren, SEB Merchant Banking, 2011-04-05 
31 http://ed.handelsbanken.se/warrantsSE/prospectus/BULLELH.pdf 
32 http://ed.handelsbanken.se/warrantsSE/prospectus/BULLELH.pdf 
33 https://www.avanza.se/aza/depa/kredit/villkor.jsp 
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4.7 CFD 

Tidigare har Contracts For Differences, CFD’s nämnts. Dessa instrument är väldigt 

intressanta eftersom att de inte finns kategoriserade i den svenska kategoriseringsstandarden. 

Detta eftersom att samtliga instrument inom kategorierna är noterade på börser, vilket ett CFD 

kontrakt inte är eftersom det handlas direkt genom aktören som erbjuder kontraktet direkt till 

kunden. Ett CFD kontrakt följer endast underliggande tillgångar som i sin tur kan vara 

börsnoterade. CFD aktörerna erbjuder CFD’s som är derivat och följer tusentals olika 

tillgångar på ett stort antal marknader.  Ett CFD kontrakt kan bland annat följa vanliga aktier, 

hela index, olika råvaror och valuta. 

 En av fördelarna med att handla CFD’s är den hävstång som kan utnyttjas på det egna 

kapitalet. Detta kallas även för handel med säkerhetskrav. Det betyder att om det finns ett 

säkerhetskrav (margin) på till exempel 0,5 % så kan i praktiken en hävstång på 200x utnyttjas. 

Procentsatsen syftar till marknadspositionens storlek. Det betyder att en position som 

motsvarar 1 miljon kronor, endast behöver minst 5000 kronor i eget kapital på handelsdepån, 

ifall säkerhetsmarginalen endast är på 0,5 %.  

Om det egna kapitalet är lika med säkerhetsmarginalen sker ett så kallat margin call och 

innebär att investeraren blir ombedd att föra över mer kapital för att kunna täcka 

säkerhetskravet. Kan investeraren inte täcka säkerhetskravet stängs alla positioner på depån 

automatiskt efter en viss fortsatt nedgång, just för att investeraren inte skall riskera att ligga 

minus i eget kapital på depån och därmed befinna sig i skuld åt CFD aktören
34

.  

Trots att säkerhetskravet syftar till en viss procent av positionens storlek, så brukar det 

finnas ett minimum säkerhetskrav, hos exempelvis CMC Markets krävs det att deras kunder 

minst har motsvarande 200 USD i eget kapital på sin handelsdepå för att få ha en öppen 

position
35

.  Margin call är ett begrepp inom börshandel generellt, och syftar inte endast till 

CFD-handel. 

4.7.1 Courtage och depåavgift 

CFD’s skiljer sig en aning från övriga finansiella produkter gällande prissättning och avgifter 

och detta skall förklaras närmare. Vid användning av kontotypen Standardkonto hos 

exempelvis CMC Markets har kunden inget minimicourtage, det blir helt enkelt vanligt 

courtage med en viss procentsats som förklarats i tidigare avsnitt. Courtaget skiljer sig 

beroende på vilket instrument som handlas och för exempelvis Index, valuta, sektorer, råvaror 

och statspapper förekommer ingen courtageavgift. Det förekommer inga depåavgifter, och 

krav på minsta insatta startkapital till handelsdepån varierar, men ligger vanligtvis runt 10 000 

kr
36

. 

 4.7.2 Exempel på finansieringsränta hos CMC Markets 

För vissa underliggande tillgångar förekommer en finansieringsränta på positioner som hålls 

över natten. Detta kommer resultera i en finansieringsjustering på depån och en 

finansieringsränta kommer uppstå för varje kalenderdag som positionen hålls över natten. 

                                                 
34 För mer information, se www.cmcmarkets.se. 
35 Intervju, Maria Malmqvist, CMC Markets, 2010-04-18 
36 http://www.cmcmarkets.se/content/documents/Prislista_SE.pdf 
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Finansieringen beräknas genom att CMC Markets använder relevant räntesats. Den bestäms 

av referensvalutan knuten till produkten i fråga, + 2,5 % för en lång position och -2,5 % för en 

kort position. Formeln för beräkning av finansieringsräntan är följande
37

: 

 

 
Figur 3. Finansieringsräntan. Källa: CMC Markets. 

 

Denna formel beskriver att ett konto kan bli debiterat eller krediterat för finansieringen 

beroende på om positionen är lång eller kort. En till sak att tänka på är att det ibland inte 

förekommer någon finansieringsränta som till exempel vid CFD handel för råvaror, eftersom 

att det redan är inräknat en ränta i den underliggande råvaruterminen. 

4.7.3 Spread i en CFD 

Precis som tidigare beskrivits innefattas även CFD’s av en spread. Även här är det 

underliggande tillgången som ligger till grunden för spreaden i CFD, och det gäller även för 

CFD’s kopplade till FX (valuta). Spreaden kan variera precis som för ett certifikat, främst 

beroende på likviditeten i underliggande. Dålig likviditet i underliggande kan öka spreaden 

för CFD:n. 

För aktier ändras spreaden relativt ofta under dagen, eftersom likviditeten för just aktier 

kan skifta kraftigt från stund till stund. För exempelvis valuta, index och råvaror är det inte 

lika vanligt att den ändras. För att den skall ändras krävs extrema marknadsförhållanden 

såsom att marknadsvolymerna minskar eller ökar kraftigt. Ett exempel på när spreaden för 

dessa underliggande ändrades var efter tsunamin i Japan, Mars år 2011. Katastrofen fick 

förödande konsekvenser som återspeglade sig i diverse marknader. Det medförde en tillfälligt 

ökad spread i flera index på grund av låg likviditet på börserna
38

. Detta är ett tydligt exempel 

på en orsak som i praktiken kan ändra spreaden för en CFD. 

Spreaden är en av de viktigaste faktorerna som CFD aktörer har att konkurrera med, och 

dem strävar alltid efter att ha låga spreadar. För CFD’s kopplade till FX som underliggande 

brukar spreaden oftast vara lägre i själva CFD:n än i underliggande marknad. För exempelvis 

CMC Markets är detta möjligt eftersom dem i sin tur handlar via flera olika internationella 

banker
39

. 

4.7.4 Prissättning av CFD 

Syftet med en CFD är att erbjuda en prissättning som är identisk med underliggande. Av den 

anledningen följer CFD’s bara de största aktierna på varje börs, och endast de största indexen 

etc. 

Här börjar det bli intressant eftersom prissättningen sker direkt utifrån priset på 

underliggande. Det används inga formler eller liknande, och priset bestäms endast av 

prisförändring i det underliggande instrumentet och dess likviditet. CFD aktörer får sina 

realtidskurser från börserna via stora leverantörer som Bloomberg och Reuters. Kurserna 

                                                 
37 http://www.cmcmarkets.se/content/documents/Prislista_SE.pdf 
38 Intervju, Maria Malmqvist, CMC Markets, 2010-04-18 
39 Intervju, Maria Malmqvist, CMC Markets, 2010-04-18 
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skickas sedan in i handelsplattformen där kunden blir erbjuden CFD’s till samma pris som 

underliggande. Det är detta som gör det möjligt för CFD aktörer att inte behöva erbjuda 

handel genom börsen, utan istället erbjuder dem handeln direkt via sig själva. Som tidigare 

beskrivits gällande spreaden, kan priserna skilja sig något från priset på underliggande börsen 

ifall volymerna är små
40

. 

4.7.5 CFD i utlandet 

Handeln med CFD’s har växt väldigt mycket globalt. Allra lönsammast har den varit i 

Storbritannien där den medfört stora skattefördelar gentemot vanlig aktiehandel. I 

Storbritannien har CMC Markets även lanserat en ny plattform för så kallad Spread Betting. 

Detta innebär att investeraren ”bettar” på förändring i punkter mellan aktuell spread och den 

nya spreaden som spekuleras i att underliggande kommer ha. Dock skall ingen fördjupning 

ske kring ämnet i denna uppsats. Det fascinerande med Spread Betting är att det klassas som 

vadhållning vilket innebär skattefri vinst i Storbritannien. Investerare slipper den beskattning 

som förknippas med finansiell handel.  Vissa länder som t.ex. Sverige, sätter för närvarande 

ett stop mot Spread Betting, eftersom att det klassas som spel, och för närvarande saknas 

rättspraxis på denna punkt
41

. 

I USA finns idag fortfarande en äldre lagstiftning som förbjuder handel med CFD’s, 

eftersom det är ett relativt nytt instrument. Innan finanskrisen 2008 hade bland annat CMC 

Markets ett kontor i New York som då enbart erbjöd handel med FX. Under dessa tider såg 

det ut som lagstiftningen var på väg att öppna upp för handel med nya instrument och 

produkter som till exempel CFD. Nu efter krisen har utvecklingen åter igen gått åt ökad 

reglering gällande nya instrument, och CMC Markets beslutade sig därför att inte fortsätta sin 

verksamhet i USA
42

.  

  

                                                 
40 Intervju, Maria Malmqvist, CMC Markets, 2010-04-18 
41 Intervju, Maria Malmqvist, CMC Markets, 2010-04-18 
42 Intervju, Maria Malmqvist, CMC Markets, 2010-04-18 
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EMPIRI 

 

5 Fiktivt investeringsscenario 

I avsnitt 5.1 har ett fiktivt investeringsscenario genomförts för investeringsprodukter och dess 

utveckling med en och samma underliggande tillgång. Det tillkommer tabeller som visar 

utvecklingen för respektive instrument och produkttyp. 

I avsnitt 5.2 visas ett exempel av en riktig råvaruobligation vars löptid ännu inte gått ut, 

och därmed endast har ett teoretiskt slutvärde. Produkten består av en obligation med en 

inbyggd option. Detta är dock inte en empirisk undersökning sådan som inom avsnitt 5.1, men 

eftersom att produkten endast har ett teoretiskt och ”fiktivt” slutvärde anses den lämplig för 

detta kapitel. 

5.1 Utveckling av investeringsprodukter för samma underliggande 

I den här delen väljs olika investeringsalternativ ut för en och samma underliggande tillgång. 

Syftet är att få en inblick i hur olika börshandlade investeringsprodukter kan tänkas prestera i 

praktiken. Här skall även presenteras hur avkastningen kan variera då en investerare placerar i 

olika typer av investeringsprodukter, som har en gemensam underliggande tillgång, i både en 

uppåt och nedåtgående marknad. I exemplen antas att den underliggande tillgången utgörs av 

ett fiktivt index. 

För att underlätta framställningen av de fiktiva numeriska exempel som skall presenteras 

har förenklingar gjorts angående avgiftsstrukturen för olika produkter, vilket betyder att det 

inte tas hänsyn till avgifter, kostnader och valutadifferens som diskuterats i tidigare avsnitt. 

Dessa grundläggande antaganden och deras syfte är att illustrera utveckling över perioden 

av ett år för samtliga produkter, med en överblick av en kvartalsvis utveckling, med en 

ursprunglig investeringsportfölj värd 100 000 kr. 

 

De alternativ som kommer användas i det fiktiva scenariot är: 

 Certifikat, Bull X3 

 Tracker 

 CFD, lång position 

 WinWinCertifikat 

5.1.1 Utveckling av Certifikat, Bull X3 

Nedan illustreras utvecklingen av ett Bull certifikat med en hävstång på 3x gentemot 

underliggande index. Det som kan konstateras är att detta är ett instrument av hög risk, med 

hög potentiell avkastning vid en positiv marknadstro och en hög potentiell förlust vid negativ 

marknadstro. Vid en nedåtgående marknad så skulle en portfölj på 100 000 kr förlorat hela sitt 

ursprungliga värde mellan Q2-Q3 och därmed vore maximerad förlust uppnådd, eftersom att 

det inte går att uppnå ett negativt värde i portföljen med denna instrumenttyp. Vad som 

däremot skall poängteras är att emittenten i teorin med största sannolikhet skulle vidta 

åtgärder för att prisjustera certifikatet så att det inte förlorar hela sitt värde, vid en mycket 

kraftig nedgång. Se tabeller nedan för utvecklingen. 
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                                 Tabell 4 . Utveckling i en uppåtgående marknad 

Q=kvartal Index Avkastning Bull X3 Utveckling av insatt kapital 

Q1 100 0% 100 000 kr 

Q2 120 60% 160 000 kr 

Q3 150 150% 250 000 kr 

Q4 180 240% 340 000 kr 

 

 

 

                                   Tabell 5. Utveckling i en nedåtgående marknad 

Q=kvartal Index Avkastning Bull X3 Utveckling av insatt kapital 

Q1 100 0% 100 000 kr 

Q2 80 -60% 40 000 kr 

Q3 50 -100% 0   kr 

Q4 20 -100% 0  kr 

5.1.2 Utveckling av Tracker 

Nedan illustreras ett exempel för utvecklingen i en Tracker som följer underliggande index 

1:1. Denna Tracker har inget bestämt slutdatum och kallas således för Open End Certifikat.  

Detta exempel kräver ingen större förklaring, eftersom utveckling för Trackern helt enkelt 

följer utveckling i underliggande. Marknadsrisken för denna produkt återspeglar risken inom 

underliggande tillgång. 

 
                                    Tabell 6. Utveckling i en uppåtgående marknad 

Q=kvartal index Avkastning Tracker Utveckling av insatt kapital 

Q1 100 0%                             100 000 kr  

Q2 120 20%                             120 000 kr  

Q3 150 50%                             150 000 kr  

Q4 180 80%                             180 000 kr  

 

 

                                     Tabell 7. Utveckling i en nedåtgående marknad 

Q=kvartal   index Avkastning Tracker Utveckling av insatt kapital 

Q1 100 0%                             100 000 kr  

Q2 80 -20%                               80 000 kr  

Q3 50 -50%                               50 000 kr  

Q4 20 -80%                               20 000 kr  

5.1.3 Utveckling av CFD, lång position 

För att förstå detta exempel krävs det förståelse för hur handel med säkerhetskrav och CFD’s 

fungerar, som beskrivits i tidigare avsnitt. Denna fiktiva investering syftar till en lång position 

i marknaden och betyder att investeringen har som syfte att utvecklas positivt vid en uppgång 

i underliggande index.  

I exemplet kräver den underliggande tillgången för detta instrument en säkerhetsmarginal 

(margin) på 2 % i eget kapital, i förhållande till positionens storlek. Den utnyttjade 

hävstången kommer vara 10x för exemplet, vilket betyder att en grundlig investering på 

100 000 kr motsvarar en marknadsposition på 1000 000 kr. Detta betyder att säkerhetskravet 

på eget kapital motsvarar 20 000 kr i samma stund som affären genomförs och ändras allt 

eftersom utveckling av den riktiga positionens storlek ändras. 
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Det intressanta i exemplet nedan är den enormt kraftiga utvecklingen med en utnyttjad 

hävstång som motsvarar 1000 % i förhållande till underliggande utvecklingen. Risken med 

sådan hävstång syns väldigt tydligt i exemplet med en negativ marknadsutveckling där det 

redan mellan Q1-Q2 uppstått margin call, som resulterat i att positionen stängts eftersom 

storleken av det egna kapitalet inte kunnat motsvara säkerhetskravet på 2 %, och sedan har det 

egna kapitalet sjunkit ytterligare. Likvidationen av positionen i exemplet skedde när det egna 

kapitalet motsvarade 20 % av den aktuella marginalnivån. Detta kan undvikas genom att 

investeraren själv väljer att stänga positionen tidigare eller att han eller hon för över mer 

kapital till sin handelsdepå för att kunna täcka det aktuella säkerhetskravet.  

I exemplet räknades på nedgången som krävdes i underliggande tillgång för att en 

investerares position skall bli tvångslikviderad. I samma stund som affären genomfördes till 

en kurs av 100 kr skulle en aktuell likvidationsnivå ligga på kursen 90,37 kr. Det är just vid 

denna kurs i underliggande som eget kapital endast motsvarar 20 % av en aktuell margin på 

18074 kronor, vid en ursprunglig investering på 100 000 kr.  Själva margin call kommer som 

sagt uppstå lite tidigare, då eget kapital är lika med margin, det vill säga inte så lågt som 20 

%. 

Vid en likvidering på 90,37 kr betyder det att det egna kapitalet i portföljen minskat från 

100 000 kr till 3700 kr. Detta betyder att portföljen för exemplet inte kommer sjunka till ett 

lägre värde än 3700 kr, eftersom att positionen då stängts per automatik. Dessa antaganden 

och beräkningar för likvideringskursen är baserade på beräkningar i excel med en mall som 

har sitt ursprung från CMC Markets, och använder sig av deras data. Se bilaga 2 för detta. 

 
              Tabell 8. Utveckling i en uppåtgående marknad 

Q=kvartal index Storlek av position på marknaden Avkastning CFD Utveckling av insatt kapital 

Q1 100                                 1 000 000 kr  0%                            100 000 kr  

Q2 120                                 1 200 000 kr  200%                            300 000 kr  

Q3 150                                 1 500 000 kr  500%                            600 000 kr  

Q4 180                                 1 800 000 kr  800%                            900 000 kr  

 
               Tabell 9. Utveckling i en nedåtgående marknad 

Q=kvartal index Storlek av position på marknaden Avkastning CFD Utveckling av insatt kapital 

Q1 100                              1 000 000 kr 0%                                   100 000 kr  

Q2 80  Margin Call, position stängd  - 90,37%            3700 kr                            

Q3 50  Margin Call, position stängd  -90,37%        3700 kr                                                           

Q4 20  Margin Call, position stängd  -90,37%           3700 kr                                                        

5.1.4 Utveckling av WinWinCertifikat 

Följande exempel illustrerar utvecklingen av ett WinWincertifikat med en barriärnivå vid en 

negativ utveckling av 20 % för underliggande. Certifikatet kommer generera positiv 

avkastning vid en uppåtgående marknad, och följer underliggande 1:1 precis som en Tracker. 

Däremot kommer certifikatet även generera positiv avkastning vid en nedåtgående utveckling 

hos underliggande till en viss punkt.  

I exemplet kommer WinWinCertifikatet att generera positiv avkastning ändra fram till att 

underliggande nått minus 20 %. Det är viktigt att vara medveten om vad som händer sedan, 

eftersom certifikatet nämligen börjar följa underliggande index efter att barriären nåtts. Detta 



 

29 

 

skapar ett stort gap från att helt plötsligt varit 20 % plus på en investering till 20 % minus, så 

fort underliggande gått förbi minus 20 %. Detta förklarar det stora gapet mellan Q2-Q3 för 

exemplet i en nedåtgående marknad. 
 

                                        Tabell 10. Utveckling i en uppåtgående marknad 

Q=kvartal index Avkastning WinWin Utveckling av insatt kapital 

Q1 100 0%                             100 000 kr  

Q2 120 20%                             120 000 kr  

Q3 150 50%                             150 000 kr  

Q4 180 80%                             180 000 kr  

 

                                               Tabell 11. Utveckling i en nedåtgående marknad 

Q=kvartal index Avkastning WinWin Utveckling av insatt kapital 

Q1 100 0%                             100 000 kr  

Q2 80 20%                             120 000 kr  

Q3 50 -50%                               50 000 kr  

Q4 20 -80%                               20 000 kr  

 

5.2 Olja 909RO, Råvaruobligation 

Detta är en produkt inom kategorin kapitalskyddade instrument och erbjuds av 

handelsbanken, och följer underliggande tillgången West Texas Intermediate Light Sweet 

Crude Oil. Denna obligation består även av en option, precis som tidigare förklarats. Inga 

tabeller har gjorts för detta instrument eftersom återbetalningsdagen för instrumentet ännu inte 

inträffat vid tidpunkten då denna uppsats skrivs. Däremot kan det förklaras varför 

instrumentet just nu har ett teoretiskt slutvärde. 

Detta är en kapitalskyddad strukturerad produkt med maxnivå, vars maximala teoretiska 

slutvärde ligger på 140 % nominellt belopp. Instrumentet följer underliggande tillgång WTI 

Light Sweet Crude Oil, och produkten tillåter endast en maximal avkastning på 50 % i 

underliggande.  Startnivån på underliggande låg på 49,92 US dollar per fat olja, och detta 

betyder att instrumentet kommer generera avkastning enda upp till en nivå av 74,13 US dollar 

per fat olja. Det betyder att instrumentet kommer generera 40 % i övervärde, eftersom det 

endast har en deltagandegrad på 80 %. Den preliminära deltagandegraden innan 

emitteringsdagen var 100 % för detta instrument. Den kan alltså ändras från den preliminära, 

som i detta fall
43

.  

Vid tidpunkten då uppsatsen skrivs är underliggande en bra bit över maxbeloppet på 74,13 

USD och instrumentet genererar därför ingen ytterligare avkastning
44

. Därför är det teoretiska 

slutvärdet på en investering av 100 000 kr = 100 000 x140%= 140 000 kr nominellt belopp. 

Grunden till garantidelen på det investerade beloppet är obligationen som växer med en 

ränta för att på slutdagen motsvara det nominella beloppet
45

. Det faktiska slutvärdet kan 

självklart förändras ifall underliggande i detta fall skulle falla under 74,13 USD innan 

återbetalningsdagen. 

                                                 
43 http://hcm.handelsbanken.se/struktureradeprodukter 
44 http://hcm.handelsbanken.se/struktureradeprodukter 
45 http://www.ndx.se/education 
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6 Analys 

6.1 Prissättning, avgifter och risker 
Viktigt att komma ihåg och förstå är det som diskuterats i uppsatsen, såsom spread, avgifter 

etc. Det räcker inte att vara medveten om dem, utan det gäller att verkligen förstå vad de har 

för betydelse för investeringen.  

 I tidigare avsnitt nämndes en spread på 75 öre i Bull El H som då handlades på strax över 

100 kronor. Den har sedan dess skiftat riktigt mycket och ibland legat på upp mot 3 kronor 

eftersom att likviditeten varit extremt låg. Detta är en extremt hög spread på ett instrument 

som befinner sig runt 100 kr. Då kan det börja räknas på hur mycket procentuell förlust som 

uppstått i samma stund som affären av instrumentet genomförts. Därför gäller det att alltid 

tänka på de avgifter och kostnader som varje instrument och produkt inrymmer, och ha med 

det i sina beräkningar för varje investering. Produkterna och instrumenten syftar trots allt till 

att generera vinst och lönsamhet åt emittenterna, och detta gör dem genom just de saker som 

diskuterats i denna uppsats så som avgiften, spreaden, räntebasmarginalen, och ibland även 

courtaget. 

Något som investerare alltid bör ha i åtanke är att även om en investering kan tyckas vara 

säker, finns det fortfarande faktorer som kan vara förödande. Det kan fortfarande uppstå 

oförutsägbara, globala händelser i form av exempelvis katastrofer. Dessa händelser kan ha en 

stor inverkan på marknaden och kan få investeringar att gå åt motsatt riktning än det annars 

tidigare logiskt tänkbara.  

En annan faktor som den enskilde investeraren inte kan påverka är emittentrisken, som 

syftar till att det alltid finns en risk att emittenten av en viss produkt eller instrument inte kan 

betala tillbaka investerarens belopp. En konkurs hos emittenten är ett exempel på en sådan 

händelse. 

6.2  Investeringsstrategier 
Investeringsscenariot låg till grund för att illustrera att det kan förekomma stora skillnader för 

olika produkter och instrument även om syftet är att följa en och samma underliggande 

tillgång.  

Investeringssyftet av en produkt kan skilja sig från investeringssyftet av en annan produkt. 

Det kan exempelvis vara så att investerare känner av en viss osäkerhet på marknaden och inte 

riktigt har någon direkt spekulation om den framtida marknadsutvecklingen, och i sådana fall 

vore ett WinWinCertifikat ett bra alternativ. Även en kapitalskyddat produkt som exempelvis 

den tidigare nämnda råvaruobligationen (avsnitt 5.2) vore anses som ett säkrare val vid osäkra 

marknadsförhållanden.  

Vissa produkter passar perfekt till att hedga sig mot eventuell förlust i en befintlig 

investering. Låt säga att en investerare innehar en befintlig lång position i marknaden och 

förväntar sig en tillfällig negativ marknadsutveckling, men anser det inte nödvändigt eller helt 

enkelt inte vill sälja av sitt innehav. Då vore ett perfekt exempel att gå kort i marknaden med 

exempelvis CFD’s för att snabbt utnyttja hävstången och hedga sig mot förlusten som uppstår 

i samband med den långa positionen.  

Vad som kan konstateras är att det krävs olika grundliga kunskaper och förståelse beroende 

på produkttyp. En Tracker eller ett bullcertifikat med hävstång är inte direkt någon svårighet 
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att förstå. Däremot märks skillnaden av kunskapsbehov vid exemplet för CFD och 

WinWinCertifikatet. Det som slutligen kan konstateras är att nya innovativa produkter och 

instrument medför nya alternativ och investeringsmöjligheter som exempelvis hedging. 

  



 

32 

 

7 Slutsats och avslutande diskussion 

Jag tycker att det är väldigt bra med det utökade utbudet av produkter och alla de 

underliggande tillgångar som nu finns tillgängliga att investera inom. Jag anser att det kraftiga 

utbudet har bidragit till att investerare kunnat låta deras handel och handelsstrategier bli mer 

personliga. Marknader som tidigare varit svårtillgängliga eller omöjliga för privata investerare 

och småsparare, finns nu tillgängliga att spekulera och investera i. Detta betyder att privata 

investerare inte längre är lika beroende av större aktörer för att kunna nå dessa marknader, 

som exempelvis att behöva investera i hedgefonder för att nå tillgångarna. Som följd har en 

mer personlig handel skapats som låter den privata småspararen att agera på liknande sätt som 

tidigare endast de större investerarna och institutionella aktörerna tillåtits. Av dessa 

anledningar tycker jag att idén med utökat utbud av börshandlade investeringsprodukter är 

fascinerande och revolutionerande. 

Jag är positivt inställd till produkterna och instrumenten. Så länge större aktörer och 

institutioner inte börjar spekulera i dessa utan att ha absoluta kunskaper om vad dem 

egentligen investerar inom, är de globala riskerna med det kraftiga utbudet måttligt 

begränsade. Därför gäller det att aktörer och emittenter lägger stor vikt vid att informera om 

risker och syfte med diverse komplexa produkter. 

Efter att ha genomfört denna studie, kan jag konstatera att det krävs extremt mycket 

informationssökning för att kunna utveckla goda kunskaper kring samtliga instrument och 

produkter som finns ute på marknaden. Detta beskriver till ett potentiellt framtida problem för 

samtliga anställda inom finansbranschen. I och med att börshandeln och dess komplexitet 

ökar bland annat genom nya innovativa produkter, krävs det en ökad förståelse bland samtliga 

anställda inom branschen. För dem som skall ägna sig åt bland annat rådgivning kring ämnet, 

är det ytterst viktigt att kunskapsnivån följer med i samma takt som komplexiteten bland 

finansiella instrument och produkter ökar. Varför det är så viktigt men en ökad förståelse är 

främst för att skapa och utveckla en ökad kompetens bland anställda inom finansbranschen, 

och även för att öka förtroendet för branschen generellt, som speciellt efter finanskrisen år 

2008 ifrågasatts. Finanskrisen är ett perfekt exempel på ett kunskaps och informationsgap 

mellan anställda inom hela branschen,  som bland annat uppstått tack vare en explosionsartad 

takt av innovativa och komplexa produkter, utan egentlig förståelse för produkterna och dess 

innebörd. 

Genom att själv ha genomfört en fördjupning inom ämnet tycker jag att det ökat mina 

kunskaper och förståelse kring börshandlade investeringsprodukter, och ligger som bra grund 

för att på egen hand kunna fördjupa mig vidare inom någon specifik utvald punkt kring 

ämnet. Jag måste påpeka att trots en grundläggande studie kring ämnet har jag fortfarande 

väldigt bristande kunskap på många håll. Eftersom det finns så enormt mycket kunskap att 

hämta in och lära sig kring detta ämne, anser jag att det är extremt viktigt med ett faktiskt 

intresse för finansiella instrument för den som vill jobba inom denna gren av branschen. 

Främst för att på ett enklare sätt kunna bemästra framtida problem och på ett smidigt sätt 

kunna sätta sig in i nya innovationer, och inte minst för att kunna bidra till den fortsatta 

revolutionerande utvecklingen som skett på marknaden under de senaste åren.  
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Bilaga 1 

Utgångsfrågor som använts vid intervju, Maria Malmqvist, CMC Markets 
 

Hur bestäms spreaden i en CDF? 

 

Hur ofta ändras spreaden? 

 

Vilka faktorer beror det på i så fall? 

 

Lite frågor om spreadbetting och varför det egentligen klassas som vadhållning? 

 

Tjänar CMC mer på spreadbetting? D.v.s. är spreadbetting mer lönsamt för CMC än vanlig 

handel med CFD’s? 

 

Är det någon standardiserad formel som bestämmer prisförändringen i en CFD? 

 

D.v.s. hur går det egentligen till när en CFD förändras efter underliggande? 

 

Lite frågor om USA och CFD's. Varför finns det inte ett kontor där? Har ni försökt redan? 

 

Utgångsfrågor som använts vid intervju, Erik Lindgren, SEB 
 

När någon säljer vidare ett Certifikat t.ex. till en nätmäklare som sedan erbjuder det, får ni då 

någon andel? Tjänar ni pengar på det? 

 

Hur sker egentligen själva prissättningen av certifikatet? Är de formler som finns i slutliga 

villkor standardiserade eller räknar ni fram dessa själva? 

 

Vem bestämmer Spreaden på ett sådant certifikat, är det flera parter inblandade? Hur går 

processen till? Hur vanligt är det att Spreaden ändras? 

 

Vad menas med Räntebasmarginalen? 

 

Vad baseras avgiften på för ett Certifikat? Hur ofta sänker eller höjer ni den? Och vilka 

faktorer spelar roll för det? 

 

Hur ser du på dagens investerares medvetenhet i vad dem investerar i? Rådgivarnas 

medvetenhet av diverse produkter? 
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Bilaga 2 

Margin Call 
Beräkningsunderlaget nedan är skapat i Excel och har använts för att beräkna likvideringskurs 

för det fiktiva investeringsexemplet i avsnitt 5.1.3.  

 

 
 

 


