PL ACERINGSPRODUK TER – BÖRSHANDL ADE PRODUK TER

Placeringsprodukter

Börshandlade produkter
Våra börshandlade produkter är värdepapper som handlas på en börs eller reglerad marknadsplats.
De kan därför köpas eller säljas under dagen precis som vanliga aktier.

Börshandlade produkter är en flexibel placeringsform där
produkternas egenskaper, till exempel risknivå och möjlig avkastning skiljer sig avsevärt mellan olika placeringar. Gemensamt för samtliga är dock att deras avkastning är kopplade till
en underliggande marknad, till exempel en aktie, ett aktieindex,
ett valutapar eller en råvara.
Våra olika börshandlade produkter
Vi på Handelsbanken brukar dela in vårt börshandlade erbjudande i två delar – Investeringsprodukter och Hävstångsprodukter.
Investeringsprodukter är placeringar med varierande egenskaper och kan därför ses som bra byggstenar för den som vill
skapa och hantera sin egen portfölj.
Hävstångsprodukter lämpar sig för den som har en stark åsikt
om en specifik marknad. Med hävstångsprodukter har du möjlighet att få riktigt bra avkastning om du har rätt i din tro. Men
samtidigt är riskerna mycket höga.
Investeringsprodukter
Long & Short-certifikat
Long och Short-certifikat följer den underliggande marknaden
på daglig basis utan hävstång. Den här typen av certifikat ger
möjlighet att få exponering mot en specifik marknad i både
upp- och nedgång.
• Long – ökar i värde när underliggande marknad stiger.
• Short – ökar i värde när underliggande marknad faller.
Över tid kommer inte Short-certifikat nödvändigtvis följa den
omvända marknadsutvecklingen exakt.
Maxcertifikat
Maxcertifikat ger möjlighet att tjäna pengar på aktier, till en lägre
risk, mot att uppgången är begränsad. Du betalar mindre för
Maxcertifikat än motsvarande aktie. Det beror på att Maxcertifikatet har en maxnivå, ett tak, för hur stor del av aktiens
eventuella uppgång du kan ta del av.
Xact ETF
ETF står för Exchange Traded Fund och betyder börshandlad fond. Du får en akties likviditet kombinerat med en fonds
riskspridning. Den stora skillnaden mellan en ETF och en vanlig
traditionell indexfond är att en ETF handlas på börsen.
Balanscertifikat
Balanscertifikat är en produkt som aktivt anpassar sin
exponering för att hålla en konstant risknivå. När risknivån i den
underliggande marknaden är hög minskar Balanscertifikatet

kopplingen till marknaden. Det reducerar risken för stora förluster när marknaden faller kraftigt. När risknivån i marknaden
är låg ökar balanscertifikatet marknadskopplingen, vilket ger
möjlighet till en bättre avkastning när marknaden går upp.
Hävstångsprodukter
Bull & Bear-certifikat
Bull & Bear-certifikat ger möjlighet att få avkastning när marknaden stiger, eller faller.
• Bull – ökar i värde när underliggande marknaden stiger.
• Bear – ökar i värde när underliggande marknad faller.
Certifikaten har en daglig hävstång och rör sig därför mer än
den underliggande tillgången.
Det är viktigt att förstå att daglig hävstång inte nödvändigtvis
betyder att certifikaten följer marknaden med hävstången på
längre sikt. Den gäller bara på daglig basis. Produkter med
daglig hävstång är därför lämpliga för kortare placeringshorisont.
Spreadcertifikat
Ett Spreadcertifikat består av två underliggande tillgångar,
exempelvis två aktier, två index, två råvaror eller en kombination av dem. Den ena tillgången har du en positiv tro på (lång
tillgång) och den andra en negativ tro på (kort tillgång). Certifikatets dagliga avkastning är kopplad till skillnaden mellan den
dagliga procentuella utvecklingen i de båda tillgångarna. Så
länge som den långa tillgången utvecklas bättre än den korta
stiger Spreadcertifikatet i värde.
Xact Bull & Bear
Xact Bull och Bear är börshandlade fonder. De har en
daglig hävstång liknande Bull och Bear-certifikaten ovan.
Hävstången ger även här möjlighet till högre avkastning,
men innebär också högre risk.
Warranter
Med warranter kan du få en positiv avkastning i både stigande
och fallande marknad. Det finns både köp- och säljwarranter.
• Köpwarrant – passar vid tro på kraftigt stigande
marknad.
• Säljwarrant – passar vid tro på kraftigt fallande
marknad.
Dessutom ger warranter möjlighet till hög avkastning med ett
begränsat kapital om marknaden går åt rätt håll. Om marknaden däremot går åt fel håll kan du förlora hela eller stora delar
av ditt placerade kapital.

Vad är risken?
Risken kan variera mycket mellan olika börshandlade produkter.
Börshandlade produkter kan både stiga och falla i värde under
löptiden. Detta kallas för marknadsrisk.
Börshandlade produkter omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Då det är Handelsbanken som ger ut börshandlade produkter i form av warranter och certifikat innebär ett köp
av dessa en kreditrisk (kallas även emittentrisk) på
Handelsbanken.
Under vissa perioder kan det vara svårt, eller omöjligt, att sälja
produkterna. Det kan till exempel inträffa vid bristande likviditet
i marknaden, eller då handeln på marknadsplatsen stängs eller
åläggs restriktioner under en tid. Även tekniska fel kan störa
handeln.
I de börshandlade produkter där underliggande tillgång handlas
i annan valuta än svenska kronor, kan värdet påverkas av
valutakursförändringar mellan den aktuella valutan och svenska
kronor.
Vad är kostnaden?
När du köper och säljer Börshandlade produkter betalar du
courtage. Du betalar också en administrationsavgift. För mer
information se aktuell prislista och Slutliga villkor för respektive
produkt.
Vem passar Börshandlade
Investeringsprodukter generellt för?
Risken i Börshandlade Investeringsprodukter varierar med
underliggande marknad men är oftast medel till hög.
Börshandlade Investeringsprodukter kan köpas såväl i små
som stora poster och kan därför fungera både i mindre och
större portföljer. Normalt sett riktar sig dock produkterna till
placeraren med stort intresse och stor erfarenhet av de
finansiella marknaderna.
Risktolerans

Låg

0-2 år

2-4 år

4-7 år

> 7 år

Placerbara
tillgångar

10 tkr

100 tkr

1 mkr

> 10 mkr

Erfarenhet

Produkter med daglig hävstång är vanligtvis lämpliga för
kortare placeringshorisont.
Hävstångsprodukter kan köpas både i små och stora poster
och passar därför för både mindre och större portföljer. Den
som investerar i hävstångsprodukter bör följa upp sina placeringar ofta och ha en stor erfarenhet av de finansiella marknaderna.
Risktolerans
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Hög
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Placeringshorisont

0-2 år

2-4 år

4-7 år
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Placerbara
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10 tkr

100 tkr

1 mkr

> 10 mkr

Intresse

Erfarenhet

Litet

Medel

Stort

Liten

Medel

Stor

Risktolerans är ett uttryck för hur stor andel av sitt kapital den som investerar klarar av
och är beredd att förlora på den aktuella placeringen.
Placeringshorisont beskriver hur lång tid investeraren har för avsikt att placera sina
pengar.
Placerbara tillgångar anger hur mycket tillgångar investeraren minst bör ha avsatt för att
placera i den aktuella produkten.
Intresse är ett uttryck för vilket intresse investeraren bör ha för placeringar på den finansiella marknaden som helhet.
Erfarenhet anger vilken erfarenhet investeraren bör ha av placeringar på den finansiella
marknaden som helhet.

Hög

Medel

Placeringshorisont

Intresse

Vem passar Börshandlade
Hävstångsprodukter generellt för?
Eftersom hävstångsprodukter är mycket riskfyllda placeringar
passar de generellt för den som är beredd att ta en hög risk
och har en stark marknadstro.

Litet

Medel

Stort

Liten

Medel

Stor

Så här gör du
Om du vill köpa eller veta mer om börshandlade
produkter är du välkommen att läsa mer på vår
hemsida handelsbanken.se/borsrum.
Där kan du lära dig mer om våra produkter och underliggande
marknader. Där finns även bloggar, Trading case och du kan
också delta i omröstningar kring aktuella frågor.

Ansvarsbegränsning
Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän
information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.
Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela
det investerade kapitalet.
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