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Barriär

Om ett instrument når sin barriärnivå resulterar det i en 

förändring i villkoren för instrumentets återbetalning. För 

specifik information gällande detta,  se emittentens ”slutliga” 

villkor för instrumentet 

Direktinvestering

Innebörden av att investera i den underliggande tillgången 

t.ex. en aktie eller index istället för att köpa instrumentet 

Finansiering

Finansiering kan innebära ett lån som finansierar skillnaden 

mellan kapitalinsatsen och priset på den underliggande 

tillgången. Ränta brukar tas ut och läggas till finansieringnivån 

Framtida utdelningar

En s.k. direktavkastning som t.ex. en aktie kan ge då bolaget 

ger utdelning till aktieägarna 

Hedge

Att med hjälp av finansiella instrument skydda en portfölj av 

andra finansiella instrument. En transaktion som har som sitt 

primära syfte att minska risken snarare än att skapa 

avkastning i sig

Kapitalskydd

Vanligtvis är skyddet 100 % av det nominella beloppet. I t.ex.

en aktieindexobligation - som består av en obligationdel samt 

en optionsdel - garanterar obligationsdelen att du vanligtvis får 

tillbaka det nominella värdet vid löptidens slut. Vad som gäller 

för det specifika instrumentet hittar du i emittentens 

”slutliga villkor”     

Knock-in

Ett instrument som har en knock-in kan ändra karaktär på sin 

utveckling under löptiden. Med knock-in menas att ett visst 

villkor för instrumentet börjar gälla när denna nivå nås    

Stop loss

En stop loss-nivå innebär oftast att handeln med instrumentet 

upphör. En stop loss har som syfte att skydda investeraren 

mot negativ värdeutveckling alternativt ett skydd mot större 

förluster

Underliggande

Den underliggande tillgången till ett strukturerat instrument. 

Benäms ofta som den ”underliggande”.Exempel på detta 

kan vara aktier, index, råvaror, valutor m.m.

Volatilitet

Mäter kursrörelser i den underliggande. Måttet ger ett värde 

av hur ett instrument fluktuerar över en viss tid. T. ex. om en 

akties pris ofta stiger och sjunker kraftigt, säger man att 

aktien är volatil

”Ett-till-ett-förhållande” (1:1)

Ett sätt att uttrycka att instrumentet exakt följer den under-

liggande tillgångens rörelser. T.ex. om ett underliggande 

index rör sig 1 %, rör sig även instrumentet 1 %

     

I samband med investeringar i detta dokuments olika instrument finns det alltid en s.k. emittentrisk. Det betyder att vid en investering 

får man även en exponering mot det finansiella institut som ger ut instrumentet. Det är upp till investeraren att vara medveten om 

vilken eller vilka aktörer som står bakom instrumentet och att skyddet enbart gäller så länge garanten för instrumentet kan fullfölja 

sina åtaganden. Tänk på att även s.k. kapitalskyddade instrument innebär en kreditrisk och inte är undatagen emittentrisken. 

Detaljer kring vem som är emittent, samt riskbeskrivning skall alltid finnas med i det prospekt som gäller instrumentet.

 

Ovanstående beskrivningar av instrumentens egenskaper och utformning är en generell 

beskrivning. Dock kan avvikelser förekomma och man bör alltid ta reda på vad som gäller 

för det specifika instrumentet. Denna information hittar du i emittentens ”slutliga villkor” 

och/eller i ”prospektet” för varje enskilt instrument. Observera att även för de emittenter 

som stödjer denna kategorisering kan vissa avvikelser i deras instrument förekomma. 

Matrisen tillhandahåller endast information om instrumentens egenskaper och ger inga 

investeringsråd.     
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FÖRKLARING AV ORD

EMITTENTRISK DISCLAIMER 
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Underliggandede

BullBear

Marknadsförväntningar

     Underliggande handlas i sidled

     eller svagt stigande

     Sjunkande volatilitet

     

Egenskaper

     Handlas underliggande över start-

     värdet vid lösendagen utbetalas 

     satsat kapital plus en ränta

     Handlas underliggande under start-

     värdet vid lösendagen utbetalas 

     aktuellt värde motsvarande den 

     underliggande plus en ränta

     Begränsad vinstpotential; om under-

     liggande tillgång slutar högre än 

     satsat kapital plus ränta

 

Marknadsförväntningar

     Underliggande handlas i sidled

     eller svagt stigande  

     Sjunkande volatilitet

     

Egenskaper

     Begränsad vinstpotential, 

     återbetalning upp till maxnivån 

     Lägre risk än i en direktinvestering 

     i den underliggande

     Köps till en rabatt jämfört med 

     underliggande

     Positiv avkastning ges i en sidledes

     marknad och även i vissa fall 

     i en svagt nedåtgående marknad

 

Marknadsförväntningar

     Underliggande handlas i sidled

     eller svagt stigande

     Underliggande når inte barriären

     under löptiden

     

Egenskaper

     Om underliggande är lika med eller 

     högre än barriärnivån på den första 

     observationsdagen, utbetalas 

     investerat kapital plus en bonus 

     Om underliggande stänger under 

     barriärnivån på instrumentets sista 

     observationsdag, utbetalas ett värde 

     motsvarande värdet på underliggande

     Om underliggande stänger mellan 

     barriärnivån och startvärdet sista dagen, 

     utbetalas endast det nominella värdet

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Omvänd konvertibel

AVKASTNINGSFÖRBÄTTRANDE INSTRUMENT

Maxcertifikat Expresscertifikat & Autocall
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Utbetalning av
nominellt värde
plus bonus

Utbetalning av
nominellt värde
plus bonus

100 % åter-
betalning av det
nominella värdet

Underliggande handlas
på eller över startnivån

Underliggande handlas
på eller över startnivån

Stänger mellan start-
nivån och skyddsnivån

Återbetalning beroende på värdet i den underliggande

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Marknadsförväntningar

     Köp-turbowarrant: Priset ökar i 

     underliggande

     Sälj-turbowarrant: Priset sjunker i 

     underliggande

     

Egenskaper

     Mindre investerat kapital kan generera 

     en hävstång (vinst/förlust) jämfört med  

     att investera direkt i underliggande  

     Användbar för spekulation eller att 

     hedga ett aktieinnehav

     Begränsad påverkan av volatilitet

     och tidsfaktor

     Aktiv bevakning rekommenderas

     Stop loss nivån kan nås innan slut-

     dagen, se prospekt för specifika villkor

     Risk för att hela kapitalet förloras

 

Marknadsförväntningar

     MINI Long: Priset ökar i under-

     liggande

     MINI Short: Priset sjunker i 

     underliggande

     

Egenskaper

     Mindre investerat kapital kan generera 

     en hävstång (vinst/förlust) jämfört med  

     att investera direkt i underliggande  

     Priset består av den underliggandes

     värde minus finansieringsnivån

     Ingen påverkan av volatilitet och

     tidsfaktor

     Aktiv bevakning rekommenderas

     Om stop loss-nivån nås betalas ett

     restvärde ut

     Risk för att hela kapitalet förloras

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Mini FutureTurbowarranter Bull & Bear certifikat
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Marknadsförväntningar

     Bull: Priset ökar i under-

     liggande

     Bear: Priset sjunker i 

     underliggande

 

     

Egenskaper

     Mindre investerat kapital kan generera 

     en hävstång (vinst/förlust) jämfört med  

     att investera direkt i underliggande 

     En automatisk stop loss möjliggör att 

     värdet på certifikatet aldrig kan bli 

     negativt 

     Har en fast hävstång på under-

     liggandes dagliga utveckling  

     Hävstången gäller i upp/nedgång

     Det finns olika nivåer på hävstången, 

     läs mer i instrumentets ”slutliga villkor”  

         

     

     

     

 

HÄVSTÅNGSINSTRUMENT MED STOP-LOSS 

Stop loss

HÄVSTÅNGSINSTRUMENT UTAN STOP-LOSS 

Marknadsförväntningar

     Köpwarrant: Priset ökar i under-

     liggande; ökad volatilitet

     Säljwarrant: Priset sjunker i 

     underliggande; ökad volatilitet

     

Egenskaper

     Mindre investerat kapital kan generera 

     en hävstång (vinst/förlust) jämfört med  

     att investera direkt i underliggande 

     Användbar för spekulation eller att 

     hedga ett aktieinnehav

     Värdet påverkas av förändringar

     i underliggande och volatiliteten

     Aktiv bevakning rekommenderas

     Daglig värdeminskning, ökar ju

     närmare man kommer lösendag

     Risk för att hela kapitalet förloras

 

Marknadsförväntningar

     Hävstångscertifikat: Värdet ökar i 

     underliggande

 

     

Egenskaper

     En möjlighet att investera enbart i 

     aktieindexobligationens tillväxtdel 

     Deltagandegraden anger den andel 

     av en eventuell uppgång man med-

     verkar i. Graden är beroende av för-

     utsättningar på ränte-, aktie- och valuta

     marknaden och faställs på startdagen        

     Vid investeringar i hävstångscertifikat 

     kan hela ditt kapital gå förlorat då

     instrumentet inte omfattas av något

     kapitalskydd från emittenten
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DELTAGANDEINSTRUMENT

Marknadsförväntningar

     Priset ökar i underliggande

     Ökad volatilitet under tiden fram 

     till lösendag

     

Egenskaper

     Uppräkningsfaktor erhålles om 

     underliggande slutar över startvärdet 

     Samma risk som en direktinvestering 

     i den underliggande

     Avstår eventuella framtida utdelningar 

     till fördel för certifikatets konstruktion

     Om värdet understiger startvärdet 

     är värdet motsvarande den 

     underliggande

 

Marknadsförväntningar

     Underliggande handlas i sidled

     eller svagt sjunkande  

     Underliggande når inte knock-in

     nivån under löptiden

     

Egenskaper

     Obegränsat deltagande vid pris-

     uppgång i den underliggande 

     Lägre risk än i en direktinvestering 

     (tills knock-in nivån nås)

     Ingen påverkan av volatilitet och 

     tidsfaktor

     Nås knock-in nivån följer certifikatet 

     den underliggande tillgången 1:1

     Avstår eventuella framtida utdelningar 

     till fördel för certifikatets konstruktion

 

Marknadsförväntningar

     Underliggande handlas uppåt

     eller svagt sjunkande

     Underliggande når inte knock-in

     nivån under löptiden

     

Egenskaper

     Obegränsat deltagande vid pris-

     uppgång i den underliggande 

     Nås inte knock-in nivån, erhålles vinst 

     även vid nedgång i underliggande

     Lägre risk än i en direktinvestering 

     (tills knock-in nivån nås)

     Nås knock-in nivån följer certifikatet 

     den underliggande tillgången 1:1

 

Marknadsförväntningar

     Indexcertifikat (upp): Värdet ökar i 

     underliggande

     Indexcertifikat (ner): Värdet sjunker 

     i underliggande

 

     

Egenskaper

     Följer prisutvecklingen i den under-

     liggande 1:1 

     Samma risk som en direktinvestering 

     i den underliggande

     Ger möjligheten att placera i såväl 

     svårtillgängliga marknader som t.ex. 

     olika aktieindex

     Från vissa sammansatta certifikat med

  olika underliggande kan en förvaltnings-

     avgift dras. Även en spread mellan köp 

     och säljkurs på 1 % kan förekomma    

 

Marknadsförväntningar

     Värdet ökar i underliggande

 

     

     

Egenskaper

     Följer prisutvecklingen i den under-

     liggande 1:1

     Samma risk som en direktinvestering 

     i den underliggande

     Ger möjligheten att placera i såväl 

     svårtillgängliga marknader som t.ex. 

     olika aktieindex

     Från vissa sammansatta certifikat med

  olika underliggande kan en förvaltnings-

     avgift dras. Även en spread mellan köp 

     och säljkurs på 1 % kan förekomma

 

      

   

   

   

   

   

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Bonuscertifikat Winwincertifikat Indexcertifikat Open End-certifikat
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Marknadsförväntningar

     Värdet ökar i underliggande

     Ökande volatilitet

     Möjligt branta kursfall i aktie-

     priset

     

Egenskaper

     Möjliggör ett deltagande till ett fast 

     värde om underliggande ökar i värde 

     Deltagandegrad anger i % hur stor del  

     av en eventuell uppgång som 

     investeraren deltager i (t.ex.120 %)  

     Kapitalskyddet avser endast det 

     nominella beloppet, inte inköpspriset

     Värdet på instrumentet kan sjunka 

     och befinna sig under den garanterade 

     återbetalningsnivån under löptiden

     Avstår den säkra räntan för en 

     position i optionsmarknaden 

Marknadsförväntningar

     Värdet ökar i underliggande

     Ökande volatilitet

     Möjligt branta kursfall i aktie-

     priset  

     

     

Egenskaper

     Möjliggör ett deltagande till ett fast 

     värde (upp till maxnivån) om under-

     liggande ökar i värde 

     Deltagandegrad anger i % hur stor del  

     av en eventuell uppgång som 

     investeraren deltager i (t.ex.120 %)  

     Kapitalskyddet avser endast det 

     nominella beloppet, inte inköpspriset

     Värdet på instrumentet kan sjunka 

     under den garanterade återbetalnings-

     nivån under löptiden

     Avstår den säkra räntan för en 

     position i optionsmarknaden 

 

Marknadsförväntningar

     Värdet ökar i underliggande

     Ökande volatilitet

     Möjligt branta kursfall i aktie-

     priset

    

     

Egenskaper

     Betalar en föränderlig kupong

     En garanterad återbetalning av

     överenskommen summa 

     Deltagandegrad anger i % hur stor del  

     av en eventuell uppgång som 

     investeraren deltager i (t.ex.120 %)   

     Summa på kupongen beror på utveck-

     lingen i det underliggande instrumentet

     Minsta värde på kupong kan vara 0 %

     Begränsad vinstpotential om under-

     liggande stiger kraftigt

     Kapitalskyddet avser endast det 

     nominella beloppet, inte inköpspriset

     Värdet på instrumentet kan sjunka 

     och befinna sig under den garanterade 

     återbetalningsnivån under löptiden

     

 

Marknadsförväntningar

     Värdet ökar i underliggande

     Ökande volatilitet

     Möjligt branta kursfall i aktiepriset

     Underliggande når inte knock-out 

     

 

     

Egenskaper

     Möjliggör ett deltagande till ett fast 

     värde (upp till knock-out) om under-

     liggande ökar i värde

     Återbetalning till viss del är möjlig 

     även om knock-out nivån är nådd

     Garanterad återbetalning på avtalad 

     nivå och överenskommen summa 

     Deltagandegrad anger i % hur stor del  

     av en eventuell uppgång som 

     investeraren deltager i (t.ex.120 %) 

     Kapitalskyddet avser endast det 

     nominella beloppet, inte inköpspriset

     Värdet på instrumentet kan sjunka 

     och befinna sig under den garanterade 

     återbetalningsnivån under löptiden

     Avstår den säkra räntan för en 

     position i optionsmarknaden

 

   

   

   

      

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Kapitalskydd med kupong Kapitalskydd med maxnivå Kapitalskydd utan maxnivå Kapitalskydd med knock-out
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KAPITALSKYDDADE INSTRUMENT
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