HANDELSBANKENS BÖRSHANDLADE CERTIFIKAT

Short-certifikat på aktier
Med Handelsbankens Short-certifikat kan man tjäna pengar på aktier när de faller i värde.
När man har en positiv syn på en aktie är det väldigt enkelt att investera. Man köper helt enkelt aktien.
Nu kan man även tjäna pengar när en aktie faller i värde genom att köpa Handelbankens Short-certifikat. Shortcertifikaten ger aktiens dagliga omvända avkastning. Går exempelvis ABB-aktien ner 2 procent idag stiger motsvarande
Short-certifikat med 2 procent. Samtidigt gäller det omvända. Om aktien stiger faller Short-certifikatet i värde.

Exempel:
Vi utgår från att man tror att ABB ska falla. Då köper man ett Short-certifikat kopplat till ABB. Faller ABB-aktien med
2 procent en dag stiger Short-certifikatet med 2 procent den dagen. Omvänt; stiger ABB-aktien med 2 procent faller
Short-certifikatet med 2 procent den dagen. På längre sikt kan värdeutvecklingen i Short-certifikatet bli såväl större som
mindre än aktiens omvända procentuella utveckling på grund av daglig omviktning.
Priset på ABB

Short-certifikat på ABB
Aktuellt pris

Dag 1

100,00 kr

Daglig procentuell förändring

Aktuellt pris
Dag 1

50,00 kr

Daglig procentuell förändring

Dag 2

97,00 kr

-3,00 %

Dag 2

51,50 kr

+3,00 %

Dag 3

95,00 kr

-2,06 %

Dag 3

52,56 kr

+2,06 %

Dag 4

100,00 kr

+5,26 %

Dag 4

49,79 kr

-5,26 %

Dag 5

98,00 kr

-2,00 %

Dag 5

50,79 kr

+2,00 %

Dag 6

92,00 kr

-6,12 %

Dag 6

53,90 kr

+6,12 %

Utveckling

-8,00 %

Utveckling

+7,79 %

Beräkningarna är gjorda inklusive administrationsavgift på 0,5 procent per år, men exklusive courtage.

På sex dagar har ABB-aktien fallit med 8,00 procent. Short-certifikatet har under samma period stigit med 7,79 procent.
Uppgången i Short-certifikatet har alltså varit något mindre än nedgången i ABB. Den främsta anledningen är att Shortcertifikatets utveckling baseras på ABB:s dagliga utveckling och inte på utvecklingen under en längre tid.

Så fungerar Short-certifikat
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Fördelar med Short-certifikat

+ Lika enkelt att handla som aktier

+ Handlas styckvis, välj själv hur många certifikat du vill köpa

+ Samma courtage som vid aktiehandel

+ Passar bra i ISK, kapitalförsäkring, depå eller vp-konto
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Våra Short-certifikat på aktier
Värdepappersnamn

Underliggande aktie/depåbevis

ISIN-kod

SHRT OMX H

OMXS30™

SE0004932408

SHRT ABB H

ABB Ltd

SE0004932127

SHRT ALFA H

Alfa Laval

SE0004932135

SHRT ASSA H

Assa Abloy ser.B

SE0004932143

SHRT AZN H

AstraZeneca PLC

SE0004932150

SHRT ATCO H

Atlas Copco AB ser. A

SE0004932168

SHRT BOL H

Boliden AB

SE0004932176

SHRT ELUX H

Electrolux AB ser. B

SE0004932184

SHRT ERIC H

Ericsson, Telefonab. L M ser. B

SE0004932192

SHRT GETI H

Getinge AB ser. B

SE0004932200

SHRT HM H

Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B

SE0004932218

SHRT INVE H

Investor AB ser. B

SE0004932226

SHRT LUPE H

Lundin Petroleum AB

SE0004932234

SHRT MTG H

Modern Times Group ser. B

SE0004932242

SHRT NOKI H

Nokia Oyj

SE0004932259

SHRT NDA H

Nordea Bank AB

SE0004932267

SHRT SAND H

Sandvik AB

SE0004932275

SHRT SCV H

Scania AB ser. B

SE0004932283

SHRT SECU H

Securitas AB ser. B

SE0004932291

SHRT SEB H

Skandinaviska Enskilda Banken ser. A

SE0004932309

SHRT SKA H

Skanska AB ser. B

SE0004932317

SHRT SKF H

SKF AB ser. B

SE0004932325

SHRT SSAB H

SSAB Svenskt Stål AB ser. A

SE0004932333

SHRT SWED H

Swedbank AB ser. A

SE0004932341

SHRT SWMA H

Swedish Match AB

SE0004932358

SHRT SCA H

Svenska Cellulosa AB SCA ser. B

SE0004932366

SHRT TEL2 H

Tele2 AB ser. B

SE0004932374

SHRT TLSN H

TeliaSonera AB

SE0004932382

SHRT VOLV H

Volvo AB ser. B

SE0004932390

Utveckling
Samtliga Short-certifikat handlas i svenska kronor och följer prisutvecklingen på en aktie eller ett index. Med Shortcertifikat tjänar man pengar vid fallande aktieutveckling. Samtidigt gäller det omvända. Om marknaden går åt fel håll riskerar man att förlora pengar.

Kortnamn
Varje Short-certifikat har ett eget kortnamn på börsen. I exempelvis kortnamnet SHRT ABB H visar ”SHRT” att man tjänar pengar när aktien faller och ”ABB” att certifikatet är kopplat till ABB aktien.”H” betyder att certifikatet är utgivet av
Handelsbanken.
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Att tänka på
Short-certifikatens värdeutveckling baseras på den dagliga utvecklingen och inte utvecklingen sett över flera dagar. Ju
större kursrörlighet och ju längre tidsperiod desto större blir skillnaden i avkastning. Man bör därför ha en kort placeringshorisont vid köp av Short-certifikat.

Avgifter
När man köper eller säljer Handelsbankens certifikat betalar man vanligt courtage till sin bank eller mäklare, på samma
sätt som när man handlar aktier. Förutom courtage dras en administrationsavgift från värdet på certifikatet på samma
sätt som förvaltningsavgiften vid investering i fonder. Storleken på administrationsavgiften varierar beroende på typ av
certifikat och dess konstruktion, och framgår av respektive certifikats slutliga villkor samt på
www.handelsbanken.se/borsrum. Den andel av administrationsavgiften som är hänförlig till en dag dras automatiskt från
certifikatets värde varje dag. Om administrationsavgiften exempelvis är 0,5 procent per år och certifikatet kostar 50 kronor är administrationsavgiften 50 öre per år eller 0,07 öre per dag. Ett sådant certifikat kommer att prisjusteras från 50
kronor till 49,9993 kronor efter en dag, om marknaden i övrigt är oförändrad och man bortser från positiva och/eller negativa ränteeffekter samt eventuella valutarörelser.

Ränta
Beroende på typ av certifikat och dess underliggande tillgång kan dess konstruktion ge upphov till en eller flera rörliga
intäktsräntor som gottskrivs innehavaren genom att certifikatets värde justeras dagligen och i vissa fall även en eller flera
rörliga finansieringsräntor som dras dagligen från certifikatets värde. Räntesatsen för intäktsräntor och finansieringsräntor kan skilja sig åt som följd av fastställd räntebasmarginal. Då både intäktsräntor och finansieringsräntor är marknadsanpassade kan det förekomma att räntebasmarginalen under extrema marknadsförhållanden överstiger gällande
referensränta vilket kan medföra att även intäktsräntan inverkar negativt på certifikatets värde. Räntesatser för beräkning
av intäktsräntor och eventuella finansieringsräntor framgår av respektive certifikats slutliga villkor.

Risker med Short-certifikat
Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med Short-certifikaten.
När aktiekursen i det certifikat man köpt faller tjänar man pengar. Samtidigt gäller det omvända. Om aktiekursen stiger
riskerar man att förlora pengar. Detta kallas för marknadsrisk.
Det finns ett par andra risker man bör känna till. Short-certifikaten ges ut av Handelsbanken. Därför innebär ett köp en
kreditrisk på Handelsbanken. Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att handla i certifikaten. Det kan till
exempel inträffa vid bristande likviditet i marknaden eller då handeln på relevant marknadsplats stängs eller åläggs
restriktioner under en tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Det kallas likviditetsrisk.

Att handla certifikat är enkelt
Handelsbanken ser till att det både finns köp- och säljkurser i Short-certifikaten. Det gör att man när som helst under
normala marknadsförhållanden kan köpa och sälja dem på börsen. Short-certifikaten har en löptid på 30 år, men man
väljer själv hur länge man vill behålla sin placering. Certifikaten handlas styckvis, det minsta antal man kan köpa är ett
certifikat. Ett Short-certifikat med ett pris på exempelvis 50 kronor innebär en placering på just 50 kronor. Ett köp av 1000
certifikat innebär således en placering på 50 000 kronor.
Innan Du som kund fattar ett investeringsbeslut bör du ta del av Slutliga villkor för respektive Short-certifikat. Mer information och Slutliga villkor finns på handelsbanken.se/borsrum och handelsbanken.se/prospektochprogram.
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Viktig information om Handelsbankens Short-certifikat
För en mer utförlig beskrivning av Short-certifikaten, se respektive certifikats Slutliga Villkor. Short-certifikaten ges ut under Handelsbanken MTN-, Warrant- och
Certifikatprogram. Det fullständiga prospektet utgörs dels av Grundprospektet för Handelsbanken MTN-, Warrant- och Certifikatprogram, dels av Slutliga Villkor. Båda dokumenten
finns på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. Grundprospekt för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram har godkänts av Finansinspektionen.

Ansvarsbegränsning
Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte
oberoende investeringsanalys. 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. Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från
Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och
informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat
sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens
regler. Ett 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.
Important notice – in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not
directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any
country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Ytterligare information finns på www.handelsbanken.se/borsrum

Svenska Handelsbanken AB (publ)
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