Informasjon til kunder om egenskaper og risiko knyttet
til finansielle instrumenter
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Del 1 ‐ aksjeer og aksjelign
nende instrumenteer,
nde insstrumenter ogg verdiipapirfoond
renteebæren
Som kund
de må du være
v
kjent med
m at
 handell med finansielle instrum
menter skjer ppå din egen risiko
r
 du må selv sette deg nøye in
nn i foretakeets alminnelige forretnin
ngsvilkår førr handel me
ed finansiellee
instrum
menter begynner og annen relevant iinformasjon om det aktu
uelle finansieelle instrume
entet og detss
egenskkaper og risikko
 du må kontrollere sluttseddel
s
omgående
o
ogg reklamere straks ved eventuelle
e
fe il
 du har selv ansvareet for å overvvåke verdienndringer på de
d finansielle
e instrumentter du har po
osisjoner i
 du må selv løpende vurdere diine investeri nger og fore
eta de endrin
nger som er nødvendig for
f å tilpassee
disse tiil din investeeringsstrateggi og risikoproofil
1. Handel med finansiielle instrum
menter
Handel m
med finansiellle instrumenter, som aaksjer, egenkkapitalbevis, obligasjoneer, sertifikate
er, derivaterr
eller andree rettigheterr og forplikte
elser som er beregnet for handel i ve
erdipapirmarrkedet, skjer normalt i en
n
organisertt form i et ha
andelssystem
m.
Handel skkjer gjennom
m de verdipa
apirforetak ssom benytte
er handelssystemet. Som
m kunde må du normaltt
kontakte et slikt verrdipapirforettak for å kj øpe eller selge finansielle instrum
menter. Det finnes ogsåå
verdipapirrforetak som
m formidler ordre
o
til et a nnet verdipaapirforetak som
s
igjen beenytter handelssystemet.
Handel kaan også skje internt i et verdipapirfooretak, eksem
mpelvis ved at foretakett trer inn so
om motpart i
handelen,, eller ved haandel mot en
n annen av fooretakets kunder (internhandel).
gulert markeed kan finan
nsielle instruumenter tass opp til nottering. Det betyr at insstrumentenee
På et reg
godkjennees for handel og at markedsplassen ffører tilsyn med
m at det se
elskap som hhar utstedt de
d finansiellee
instrumen
ntene oppfyyller de kra
av som er knyttet til noteringen. På Osloo Børs noteres aksjer,,
egenkapittalbevis, oblligasjoner, sertifikater,
s
enkelte fon
ndsandeler og derivateer knyttet til finansiellee
instrumen
nter.
Handel i noterte fin
nansielle insstrumentenee kan foregå på regule
erte markedder, på en multilateral
handelsfasilitet (MTF) i en dark po
ool eller gjen nom en systematisk inte
ernaliserer (SSI).
Kursinform
masjon om finansielle
f
in
nstrumenter som handle
es på et regu
ulert markedd, publiseres regelmessigg
på marked
dsplassens in
nternettside,, i aviser og/eeller gjennom
m andre med
dia.
1.1 Aksjeh
handel
Aksjer i ett aksjeselskap gir eieren rett til en anndel av selskkapets aksjekkapital. Aksjeen gir rett till en andel avv
utbytter eeller andre utdelinger
u
fra
a selskapet. Aksjer gir oggså stemmerrett på geneeralforsamlin
ngen, som err
det øverstte beslutten
nde organet i selskapet. Jo flere akssjer eieren har,
h desto sttørre andel av
a kapitalen,
utbytte ogg stemmenee har norma
alt aksjeeiereen. Stemmerretten kan variere
v
avheengig av hvilken kategori
aksjene haar. Det finnes to typer akksjeselskap i Norge, allmennaksjeselsskap (ASA) oog aksjeselsk
kap (AS).
Bare aksjeer utstedt avv allmennakssjeselskap (A
ASA) eller tilssvarende ute
enlandske seelskap kan no
oteres på en
n
børs i Norrge. Det stillees i tillegg krrav til selskaapets størrelsse, selskapetts virksomheetshistorie eierspredningg
samt offen
ntlig publisering av selskapets økonoomi og virkso
omhet forøvrrig.
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For notering på reguleerte markede
er som ikke eer børs vil de
et ofte gjelde
e lempeligeree regler.
I Norge fin
nnes det i daag to regulerrte markedeer for handel med aksjer; Oslo Børs oog Oslo Axesss. Det er kun
n
Oslo Børs som har ko
onsesjon som
m børs (ww
ww.oslobors.n
no). Oslo Axxess (www.oosloaxess.no)) er i det altt
vesentligee underlagt de
d samme regler som gjeelder for Oslo
o Børs med hensyn
h
til opppfølging, ove
ervåkning ogg
sanksjoneering ved oveertredelse avv regelverkett.
Aksjer kan
n være noteert på flere regulerte
r
maarkeder, såkaalt sekundærnotering. FFlere norske selskaper err
sekundærrnotert på uttenlandske re
egulerte marrkeder.
Handel i n
norske verdip
papirer foreggår også på een rekke MTFF’er.
Handel i aksjer som ikke er nottert på et reegulert marrked skjer i det såkalte OTC‐marke
edet. I dettee
markedet foregår han
ndel i stor gra
ad basert påå informasjon om priser og interesseer som megle
erforetakenee
oppgir till hverandree. I Norge kan megleerforetakene
e legge inn kjøps‐ elleer salgsinte
eresser i ett
handelsstø
øttesystem som
s
drives av
a NOTC AS,, et selskap eiet av Verd
dipapirforetaakenes Forb
bund og Oslo
o
Børs. Avtaale om kjøp
p/salg inngåss deretter oover telefon mellom me
eglerforetakeene. Selskap
pene som err
registrert på denne listen er pålagt å offenntliggjøre ku
ursrelevant informasjon
i
av betydning i NOTC’ss
handelsstø
øttesystem. For mer info
ormasjon om
m NOTC – listen, se www..vpff.no.
Dersom en aksje verkken er notert på et reguulert marked
d eller handle
es på en MTTF eller får offentliggjort
o
t
kjøps og salgsinteressser i et han
ndelstøttesysstem, vil om
msetning norrmalt skje vved at megle
erforetakenee
søker å b
bistå kunden
n ved å konttakte andre kunder som
m kan være interessert å gå inn so
om motpart.
Investerin
ng i denne type aksjer er forbundet m
med vesentligg likviditetsriisiko, og betyydelig usikke
erhet knyttett
til kursfasttsettelse.
Handel påå et regulerrt marked eller i andre handelssysttem utgjør annenhånds
a
smarkedet for aksjer ogg
egenkapittalbevis som
m et selskap alleredee har utste
edt. I tilleg
gg fungererr NOTC‐listen som ett
annenhån
ndsmarked fo
or aksjer. Dersom annen håndsmarke
edet fungerer bra, dvs. d et er lett å finne
f
kjøperee
og selgeree og det forrtløpende no
oteres tilbuddspriser fra kjøpere og selgere,
s
sam
mt sluttkurse
er på utførtee
handler, h
har selskapen
ne en fordel ved at det bblir lettere å utstede nye aksjer og deermed skaffe
e mer kapital
til selskapets virksom
mhet. Førsttehåndsmark
rkedet, ellerr primærma
arkedet, kallles det ma
arkedet derr
handel/tegning av nyeemitterte akssjer, egenkappitalbevis ogg obligasjoner skjer.
Aksjer reggistrert på et
e regulert marked
m
eller i et annet handelssyste
h
em inndeles normalt i ulike
u
grupperr
avhengig aav selskapen
nes markedsvverdi eller likkviditet. Dissse gruppene,, ofte benev nt lister eller segmenter,
publiseress gjerne på handelssyste
h
mets hjemm
meside, i avisser og gjenno
om andre m
media. Selskapene som err
notert på Oslo Børs err inndelt i tre
e ulike segm enter avhen
ngig av selska
apets likvidittet; henholdssvis OBX, OB
B
Match og OB Standarrd.
Daglige nø
økkeltall for kursene som
m aksjene b lir omsatt fo
or, slik som ”høyeste”,
”
””laveste” og ”siste” samtt
n og på ulikke internettssider som err
informasjo
on om hand
delsvolum pu
ubliseres blaant annet i finanspresse
f
drevet av markedsplasser, verdipa
apirforetak oog informasjo
onsleverandører til finannsnæringen. Aktualiteten
n
på denne kursinformaasjon kan varriere avhengiig av hvilken måte de blir publisert p å.
Aksjer kan
n finnes i ulike klasser,, vanligvis A
A‐ og B‐aksje
er, som normalt har beetydning for utøvelse avv
stemmereett på selskaapets genera
alforsamling. Det er bare
e et fåtall avv de norske børsnoterte
e selskapenee
som har u
ulike aksjeklasser. A‐akssjer gir norm
malt en stem
mme, mens B‐aksjer norrmalt gir beggrenset ellerr
ingen stem
mmerett. Forskjellene i stemmerett
s
kkan for ekse
empel skyldes at man vedd eierspredn
ning vil vernee
om de op
else over selskapet ved å gi dem en sterkeree
pprinnelige grunnleggerrne og eiernnes innflyte
stemmereett.
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En aksjes pålydende er
e den verdi som hver akksje represen
nterer av selsskapets aksjeekapital. Sum
mmen av allee
aksjer i eet selskap multiplisert
m
med
m pålydennde på hverr aksje utgjø
ør selskapetss aksjekapital. Iblant vil
selskapet endre pålydende, f.eks. fordi marke dsprisen på aksjen har steget betydeelig. Ved å dele opp hverr
aksje på to
o eller flere aksjer,
a
en såkalt split, re duseres pålyydende og sa
amtidig reduuseres kursen
n på aksjene.
Aksjeeiereen har derim
mot sin kapita
al uendret ettter en split, men den err fordelt på fflere aksjer som
s
hver harr
et lavere p
pålydende ogg en lavere kurs.
k
Omvendt kan en spleeis (omvendtt split) utførres for eksem
mpel dersom
m kursen fal ler betydeligg. Da slås to
o
eller flere aksjer samm
men til en aksje. Aksjeeiieren har do
og samme ka
apital etter een spleis, me
en fordelt påå
færre aksjjer som har et
e høyere pålydende og een høyere ku
urs.
Børsintrod
duksjon brukkes som et begrep
b
for att aksjer i et aksjeselskap
p blir notert oog tatt opp til handel påå
et regulerrt marked. Allmennhete
A
n kan bli tilbbudt å tegne
e (kjøpe) aksjer i selska pet i denne forbindelse.
Oftest dreeier det seg om
o et eksiste
erende selskkap der eiern
ne ønsker en bedre tilganng til kapitalmarkedet ogg
også forbeedre muligheeten for omssetning av seelskapets akssjer.
Oppkjøp fforegår som regel på den
n måten at e n eller flere investorer tilbyr aksjonæ
ærene i et selskap å selgee
sine aksjer på visse vilkår. Hvis kjø
øperen får 900 % eller merr av aksjekap
pitalen og steemmene i se
elskapet, kan
n
kjøperen begjære tva
angsinnløsniing av de ggjenstående aksjene fra de eierne som ikke har akseptertt
oppkjøpsttilbudet.
Emisjonerr skaffer ny kapital til fo
oretakene. D
Dersom et akksjeselskap vil
v utvide virrksomheten,, kreves oftee
ytterligeree kapital. Dette
D
skaffe
er selskapett seg ved å utstede nye aksjer gjennom en emisjon.
Hovedregelen i aksjelo
oven er at de
e eksisterendde aksjeeiern
ne har fortrin
nnsrett til å ttegne aksjer i emisjonen.
es da i forhoold til hvor mange
m
aksjer eieren haddde tidligere, og selskapett
Antall aksjjer som kan tegnes sette
vil utstedee tegningsrettter til de eksisterende aaksjonærer. Tegneren
T
må
å betale en ppris (emisjonskurs) for dee
nyutstedtee aksjene. Denne vil som
m regel være lavere enn markedskurssen. Tegninggsrettigheten
ne har derforr
en viss m
markedsverdi, og etter at
a disse er sskilt ut fra aksjene,
a
synkker vanligviss kursen på aksjene. Dee
aksjeeieree, som har tegningsre
etter, men som ikke tegner, kan
n under teggningstiden (som i en
n
fortrinnsreettsemisjon må være på minim
mum to ukker) selge sine tegni ngsrettighetter på den
n
markedsp
plassen der aksjene er
e notert. EEtter utløpet av tegn
ningstiden oog tildelinggen forfallerr
tegningsreettighetene og
o blir dermed ubrukeligge og verdiløse.
Aksjeselskkap kan ogsåå gjennomførre en såkalt rettet emisjjon, som er en
e emisjon s om kun er re
ettet mot en
n
begrensett gruppe inveestorer. For å gjennomføøre en rettet emisjon må aksjonærenne i generalfo
orsamling haa
besluttet å frasi seg fo
orkjøpsretten
n til emisjonssaksjene. Offte skjer rette
ede emisjon er på basis av
a fullmakterr
generalforrsamlingen har gitt til selskapets
s
sstyre. Ved en
e rettet em
misjon skjer en såkalt utvanning
u
avv
eksisteren
nde aksjeeierres andel av antall stemm
mer og aksjekapital i selskapet.
1.2 Aksjelignende insttrumenter
Egenkapittalbevis, konvertible obligasjoner og depotbevis kan ha ligne
ende egenskkaper som akksjer. Handel
med dissee instrumenttene skjer normalt
n
på eet regulert marked,
m
men
n OTC‐handeel forekomm
mer også forr
denne typ
pe finansiellee instrumenter.
t eierrett til
Egenkapittalbevis har klare likhetsstrekk med aksjer. Forskkjellen knyttter seg først og fremst til
selskapsfo
ormuen og innflytelse i utstederrens organe
er. Det er også satt visse restrriksjoner påå
utbyttetild
delingen. Dee børsnoterte
e egenkapitaalbevis i Norrge er utsted
dt av sparebbanker. Mer informasjon
n
om egenkkapitalbevis finnes
f
på ww
ww.egenkapittalbevis.no.
Konvertib
ble obligasjo
oner er renttebærende verdipapirerr som innen
n en viss tiidsperiode kan
k
byttes i
nyemitterrte aksjer tiil en avtalt kurs. En kkonvertibel obligasjon
o
er
e både et renteinstrum
ment og en
n
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kjøpsopsjo
on. Når konvverteringskursen er veseentlig høyere
e enn markedskursen påå aksjen prise
es som regel
en konveertibel obligasjon som ethvert annnet renteinsstrument. I motsatt tillfelle vil ku
ursen på dee
konvertiblle obligasjon
nene både reflektere oppsjonsverdien og renteelementet. I begge tilfelller uttrykkess
kursen i prosent av påålydende på den
d konvertiible obligasjo
onen.
Depotbevvis er et finansielt instrrument som
m gir innehaveren alle eierrettighet
e
ter til et un
nderliggendee
finansielt instrument som
s
er regisstrert hos en depotmottaager. Et depo
otbevis omseettes normalt på sammee
måte som
m det underligggende finan
nsielle instru ment.
1.3 Rentebærende fin
nansielle insttrumenter
Et rentebæ
ærende finansielt instrument er en ikke forfalt fordring på utsteder av et lån. Avka
astningen giss
normalt i form av ren
nte (kupong
g). Det finne s ulike form
mer for rente
ebærende innstrumenter avhengig avv
hvem som
m er utstedeer, den sikke
erhet som uttsteder har stilt for låne
et, løpetidenn fram til forfallsdato ogg
formen fo
or utbetaling av renten.
Renten (kkupongen) utbetales van
nligvis entenn som fast eller
e
flytende
e rente. På et fastrente
e lån gjelderr
renten forr hele lånets løpetid. For lån med flyttende rente settes (”fixes”) renten noormalt fire ganger
g
per årr
for tre mååneder av gangen basert på NIBOR‐reenten og et avtalt rentep
påslag (renteespread). Rentespreaden
n
er fast i heele lånets løp
petid med mindre
m
det err avtalt at visse hendelser skal utløse en endring.
På visse låån utbetales det ingen rente, men kkun pålydend
de ved lånets forfallsdagg (nullkupongger). Kjøp avv
nullkupon
ng papirer skkjer til en betydelig undeerkurs som gjør
g at effekttiv rente er lik papirer med
m løpendee
kupongren
nte. Eksempelvis er all
a gjeld so m staten utsteder
u
i Statskasseveeksler (Statssertifikater))
nullkupon
nger.
En rekke obligasjoneer er børsnoterte og ssåledes skje
er rapporterring av hanndler i disse
e finansiellee
instrumen
nter i likhet med
m børsnotterte aksjer på et regule
ert marked. I tillegg tilby r Oslo Børs en
e alternativv
markedsp
plass for handel i obligassjoner og serrtifikater som
m ikke er bø
ørsnotert ‐ A
Alternative Bond
B
Markett
(ABM). AB
BM er en egen
e
marked
dsplass som ikke er reggulert av elller underlaggt konsesjon
n iht lov om
m
regulerte markeder, men
m som adm
ministreres oog organisere
es av Oslo Bø
ørs.
Handel m
med obligasjoner skjer normalt på andre måtter enn for aksjer. I ppraksis anse
es rente‐ ogg
valutamarrkedet som kvoteringsm
k
marked eller pprisdrevet marked,
m
i mo
otsetning til aaksjemarked
det som er ett
ordredrevvet marked.
1.4 Derivaatinstrumentter
Aksjeopsjo
oner gir inneehaveren rettt til å kjøpee eller selge en aksje. Errvervede (kjøøpte) kjøpso
opsjoner (call
options) ggir eieren rettt til innen en
n viss tidsperriode å kjøpe
e allerede uttstedte aksjeer til en forhå
åndsbestemtt
pris (strikee). Ervervedee (kjøpte) sa
algsopsjoner (put options) gir inneha
averen rett tiil å selge akssjer innenforr
en viss tid
dsperiode till en forhånd
dsbestemt p ris (strike). Som
S
motparrt til hver errvervet opsjo
on finnes en
n
utstedt (so
olgt) opsjon..
Indeksopssjoner gir gevvinst eller ta
ap knyttet til utviklingen av den unde
erliggende inndeks, og gjø
øres opp ved
d
kontantavvregning av forskjellen
f
mellom strike og markedskurs når den
nne forskjelleen er til kjøperens gunst..
Kursen påå opsjoner (p
premie/pris) følger norm
malt utviklinggen i kursen
n på opsjoneens underligggende aksjerr
eller indekks.
Kjøpsopsjo
oner med leengre løpetid enn de sttandardiserte
e kjøpsopsjo
oner, kalles warrants. Warrants
W
kan
n
benyttes ffor å kjøpe underliggend
u
e aksjer elle r gi kontanto
oppgjør derssom gevinst eer oppnådd som følge avv
at kursen på den
d
underliggende aksje er høyere enn denn avtalte fremtidigee
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kjøpskurseen/innløsnin
ngskursen. Mange
M
børsshandlede warrants
w
er utstedt av verdipapirfforetak ellerr
banker so
om en del avv foretakets derivatvirkssomhet. Warrrants kan og
gså utstedess av selskape
et selv. Slikee
warrants iinnløses ved at selskapett utsteder nyye aksjer elle
er selger egne eide aksjerr.
2. Risiko kknyttet til haandel med finansielle insstrumenter
o
2.1 Generrelt om risiko
Finansiellee instrumenter gir norm
malt avkastnning i form av utbytte (aksjer
(
og foondsandeler) eller rentee
(rentebærrende instrument). I tille
egg kan mann få gevinst eller
e
tap ved
d at prisen ( kursen) på instrumentett
øker eller reduseress. Den tota
ale avkastniingen er summen av utbytte/rennte og prissendring påå
instrumen
ntet.
Naturligvis søker invesstor en totall avkastning som er positiv, dvs. som
m gir gevinst.. Men det fin
nnes også en
n
risiko for at den totale avkastninggen blir negaativ dvs. at det
d blir et ta
ap på investeeringen. Risikoen for tap
p
varierer m
mellom ulike instrumente
er. I plasseriingssammen
nheng brukess ofte ordet risiko som uttrykk
u
bådee
for risiko ffor tap og fo
or mulighete
en for gevinsst. I beskrive
elsen nedenfor brukes im
midlertid ordet risiko kun
n
for å beskrive risikoen
n for tap.
Det finness ulike måterr å investere
e i finansiellee instrumenter for å redu
usere risikoeen. Vanligvis er det bedree
risikomesssig å investeere i flere forskjellige
f
ffinansielle in
nstrumenter enn i ett eeller noen få
f finansiellee
instrumen
nter. Disse in
nstrumenten
ne bør da haa egenskaperr som innebærer en sprredning av risiko og ikkee
samle risikko som kan utløses
u
samtidig.
Kunden bæ
ærer selv risikoen for at en investeri ng synker i verdi,
v
og må derfor gjøree seg kjent med
m de vilkår,
prospekteer eller liknen
nde, som gje
elder for hanndel med slikke instrumen
nter og om innstrumenten
nes særskiltee
risiki og egenskaper. Kunden
K
må også
o
fortløp ende overvååke sine inve
esteringer i sslike instrum
menter. Dettee
gjelder selv om kundeen har fått individuell råddgivning i forrbindelse med investeringgen. Informa
asjon til brukk
for overvåkning av priser
p
og de
ermed verdiiutviklingen på egne investeringer finnes i ku
urslister som
m
offentliggjjøres gjennom massem
media, som for eksem
mpel aviser, internett oog i noen tilfeller fraa
verdipapirrforetaket seelv.
2.2 Ulike rrisikobegrep
per
Kunden m
må løpende vurdere
v
risikkoen i sine i nvesteringer. Det er ma
ange ulike faaktorer som kan påvirkee
verdiutvikklingen på fin
nansielle instrumenter. Kunden bør derfor gjøre
e seg kjent m
med hvilke faktorer
f
som
m
påvirker ulike instrumenter og ha et beviisst forhold til hvilke elementer som kan påvirke
p
egnee
investeringer. Kunden
n bør løpend
de vurdere siin investerin
ngsportefølje
e, og om nøddvendig foreta endringerr
for å tilpassse den til ku
undens invessteringsstrattegi og risikoprofil.
Nedenfor er noen av de
d viktigste risikotypene:
r
:
Markedsriisiko: Risikoeen for kursfall i markedett i sin helhett, eller i visse
e deler av maarkedet hvorr kunden harr
gjort sin iinvestering. Også kursuttviklingen påå finansielle instrumenter notert påå utenlandske regulertee
markeder kan påvirke kursutviklingen i Norge..
Kredittrisiko: Risikoen for sviktend
de betalingseevne hos en utsteder elle
er en motparrt.
Risiko for prissvingnin
nger: Risikoen for at storre svingninge
er i prisen på et finansieelt instrumen
nt vil påvirkee
investeringen negativtt.
Prisrisiko: Risikoen forr at prisen på
å et finansiellt instrumentt vil falle.
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Skatterisikko: Risikoen for at skatteregler og/elller skattesatser er uklare
e eller endrett.
Valutarisikko: Risikoen for at utenlandsk valutta knyttet till investeringen faller i vverdi (for ekssempel vissee
fondsandeeler i et verd
dipapirfond som har inve stert i amerikanske aksje
er notert i USSD).
er er uklare eller
e endret.
Juridisk rissiko: Risikoen for at relevvant lovverk og vedtekte
Selskapssp
pesifikk risiko
o: Risikoen for at et selskkap går dårligere enn forrventet eller at selskapett blir rammett
av en neggativ hendelsse slik at de finansielle i nstrumenterr som er knyyttet til selskkapet derme
ed kan falle i
verdi.
Bransjespesifikk risiko
o: Risikoen fo
or at en spessifikk bransje
e går dårligerre enn forvenntet eller bliir rammet avv
en negatiiv hendelse slik at de finansielle
f
innstrumenterr som er kn
nyttet til sellskapene i den
d aktuellee
bransjen d
dermed kan falle i verdi.. Kursen på aaksjer i selskkap som tilhører sammee bransje/sekktor påvirkess
ofte av forandringer i kursen hos andre selskaap innenfor samme
s
bransje/sektor u avhengig av selskapeness
hjemland..
Likviditetssrisiko: Mangglende likvid
ditet i et ver dipapir kan gjøre det va
anskelig medd en verdivurdering ellerr
omsetningg på et gitt tiidspunkt.
Renterisikko: Risikoen for at det finansielle
f
innstrumentett som kunde
en investereer i redusere
es i verdi påå
grunn av eendringer i markedsrente
m
en.
2.3 Aksjerr og aksjerelaaterte instru
umenter
Kursen (prrisen) på en aksje påvirke
es for en stoor del av selskkapets fremtidsutsikter.. En aksjekurrs kan gå opp
p
eller ned avhengig av aktørenes analyserr og vurderinger av selskapets
s
m
muligheter for å gjøree
fremtidsg
gevinster. Deen fremtidige
e eksterne uutviklingen avv konjunkturrer, teknikk, lovgivning, konkurransee
osv. avgjø
ør hvilken ettterspørsel de
et blir etter sselskapets produkter elle
er tjenester og det er de
erfor også avv
grunnlegggende betydn
ning for kursutviklingen ppå selskapets aksjer.
Også and
dre faktorerr som er kn
nyttet direkkte til selskapet, f.eks. endringer i selskapetss ledelse ogg
organisasjjon, produkssjonsavbrudd
d med mer kkan påvirke selskapets frremtidige evvne til å skap
pe gevinster,
både på kkort og lang sikt.
s
Selskap
pet kan i verrste fall gå såå dårlig at de
et må erklærres konkurs.. Aksjeeiernee
har siste p
prioritet til å få utbetalt noe fra konkkursboet. Først må selskapets øvrigee gjeld være innfridd i sin
n
helhet. Deette resultereer i at det ku
un unntaksviss er midler iggjen i selskap
pet etter bettaling av gjeld, slik at ved
d
konkurs blir normalt aksjene
a
i selskapet verdiløøse.
Rammebeetingelser fo
or næringsviirksomhet, bbåde de nassjonale og de
d internasjoonale, kan også
o
påvirkee
aksjekurseene. Endringer i skatte‐ og avgifftsnivå nasjonalt og i andre landd påvirker selskapeness
kostnadsn
nivå og derm
med konkurra
ansesituasjoonen. Internaasjonale avta
aler mellom land om toll og avgifterr
ved imporrt og eksportt av varer ogg tjenester pååvirker konkurransesitua
asjonen melloom selskape
er og dermed
d
aksjekurseene. Voldso
omme hende
elser som kkatastrofer, terroraksjoner og krigg kan gi sto
ore utslag i
aksjekurseene på børseer verden ove
er.
nivået (markkedsrenten) spiller ogsåå en avgjøre
ende rolle ffor kursutvikklingen. Hviss
Det generelle renten
markedsreenten stiger,, kan interesssen for inveestering i ren
ntebærende finansielle iinstrumenter øke, slik att
aktørene vvil flytte deleer sine invessteringer fra aksjemarked
det til rentem
markedet, sllik at ettersp
pørselen eterr
aksjer syn
nker. Normaalt faller kursene på akssjer når ette
erspørselen synker. Aksjjekursene påvirkes ogsåå
negativt aav at renten på selskape
ets gjeld økeer, fordi rentteøkningen reduserer
r
dee fremtidige økonomiskee
resultaten
ne for selskap
pet.
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Aktørene i finansmarkkedet har ulike oppfatniinger om hvordan aksjekkurser vil utvvikle seg, offte ved at dee
legger veekt på forskkjellige faktorer som ppåvirker kurrsutviklingen, eller har ulike forve
entninger til
utviklingen i de faktorrer som påvirrker kursen. Dette gjør at
a det finnes både kjøperre og selgere
e. Når mangee
investorerr har den samme
s
oppfatningen oom kursutvikklingen vil de
d enten kjjøpe, og da
a oppstår ett
kjøpspresss eller så vil de selge, og
o da oppsttår det et saalgspress. Ve
ed kjøpspresss stiger kurrsen, og ved
d
salgspresss faller den.
Omsetningen, dvs. hvvor mye som
m kjøpes elle r selges av en
e bestemt aksje,
a
påvirkker aksjekurssen. Ved høyy
omsetningg reduseres forskjellen, også kalt spread, me
ellom den kurs kjøpernee er villige til å betalee
(kjøpskurssen) og den kursen selggerne forlannger (salgsku
ursen). En akksje med høøy omsetnin
ng, der storee
beløp kan
n omsettes uten
u
større innvirkning ppå kursen, har en god lik
kviditet og eer derfor lettt å kjøpe ogg
selge. Selsskap som inngår i en alllment benytttet referansseindeks på et regulert m
marked har normalt høyy
likviditet.
2.4 Rentebærende insstrumenter
Risikoen på et renteebærende in
nstrument bbestår dels av den kurrsendring soom kan innttreffe underr
løpetiden fordi markeedsrenten forandres, og dels av markedets vurde
ering av risikkoen for at utsteder
u
ikkee
klarer å ttilbakebetalee lånet. Lån
n der fullgodd sikkerhet for tilbakeb
betaling er sstilt, er såle
edes mindree
risikofylte enn lån uten sikkerhet.
Markedsreenten bestemmes hver dag, både ppå instrumen
nter med kort løpetid (m
mindre enn ett år) f.eks.
sertifikateer og på in
nstrument med
m
lengree løpetider f.eks. oblig
gasjoner. Deette skjer i penge‐ ogg
obligasjon
nsmarkedet. Markedsren
ntene påvirkkes av analyyser og vurd
deringer som
m Norge Bank og andree
større insttitusjonelle markedsaktø
m
ører gjør medd hensyn til utviklingen i økonomiskke faktorer so
om inflasjon,
konjunktu
ur og renteuttviklingen i andre land bååde på kort og
o lang sikt.
Dersom m
markedsrentten går op
pp, vil kurs en på renttebærende finansielle instrument falle siden
n
avkastninggen på instrumentet relativt til mar kedsrenten har blitt min
ndre gunstigg. Omvendt vil
v kursen påå
renteinstrrumenter stigge når marke
edsrenten gåår ned.
Lån utsted
dt av den norske
n
stat, fylkeskomm
mune og kom
mmune (eller garantert av slike orgganisasjoner))
anses for å være tiln
nærmet risikkofrie med hensyn til innfrielse til den forhånndsbestemte
e verdien påå
forfallsdatto.
3. Verdipaapirfond
Et verdipaapirfond er en ”porteffølje” av uli ke finansielle instrumenter, eksem
mpelvis i akssjer og/ellerr
obligasjon
ner. Fondet eies
e av alle som sparer i fondet, ande
elseierne, og
g forvaltes avv et forvaltn
ningsselskap.
nd med ulikee investeringgsstrategi og risikoprofil.
Det finness ulike slags verdipapirfo
v
Andelseierne får det antall andeler i fondet ssom tilsvare
er andelen av den investterte kapitall i forhold til
fondets to
otale kapital..
Andelene kan utstedees (kjøpes) og
o løses inn (selges) hos forvaltningssselskapet. A
Andelenes aktuelle verdi
beregnes daglig av forrvaltningsselskapet og baaseres på ku
ursutviklingen
n av de finannsielle instru
umenter som
m
fondet har investert i. Det finnenss også andeleer i fond som
m kan omsetttes på et reggulert marke
ed (Exchangee
Traded Fu
unds – ”ETF”), se punkt 6 under.
En av ideeene med et aksjefond er å plassere i flere ulike
e aksjer og andre finansi elle instrumenter. Dettee
medfører at risikoen for
f andelseie
erne reduserres i forhold til
t risikoen fo
or de aksjeeiierne som pllasserer baree
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i en eller i et fåtall verrdipapirer. Andelseierne
A
e slipper å ve
elge ut, kjøpe
e og selge saamt overvåke aksjene ogg
drive anneet forvaltninggsarbeid run
ndt dette.
Det finness ulike lover og regler som
m regulerer vverdipapirfo
ond.
nd er fond som er eta
ablert i hennhold til et EU‐regelverrk, og som derfor er godkjent
g
forr
UCITS fon
markedsfø
øring i hele EØS‐området
E
t. De fleste nnye fond som
m etableres er
e UCITS‐fondd.
Nasjonalee fond er fond
d som er reggulert etter vverdipapirfon
ndloven.
Alternativve Investerin
ngs Fond er fondsligneende investeringsenhete
er som kann være organisert som
m
aksjeselskkaper eller i andre
a
selskapsformer so m ikke er fon
nd. Disse er regulert i enn egen lov om
m alternativee
investeringsfond.
For mer in
nformasjon om
o verdipapirfond, se ww
ww.vff.no.
Verdipapirfond klassiffiseres også ut fra fondeets investerin
ngsmandat. Nedenfor føølger en kortt beskrivelsee
av de messt vanlige verrdipapirfond:
d: et verdipap
pirfond som normalt skaal investere minst
m
80 pro
osent av fonddets forvaltn
ningskapital i
Aksjefond
aksjer (elleer andre egeenkapitalinstrumenter) oog som normalt ikke skal investere i reentebærend
de papirer.
Rentefond
d: et verdipapirfond som
s
skal p lassere mid
dler i rente
ebærende fiinansielle in
nstrumenter.
Rentefond
dene deles in
nn i obligasjo
onsfond og ppengemarked
dsfond.
Kombinasjjonsfond: et verdipapirrfond som iikke definerres som et rent aksjefoond eller re
entefond. Ett
kombinasjjonsfond kan
n ha en tilnæ
ærmet fast vvekting mello
om aksjer og
g rentepapireer, men andelen av ulikee
papirer kaan også endres i løpet av fondets leveetid.
m forvaltes reelativt passivvt i forhold til fondets refferanseindekks.
Indeksfond: et verdipaapirfond som
Fond‐i‐fon
nd: et verdipapirfond som investerrer sine mid
dler i ett (e
eller eventueelt flere) un
nderliggendee
verdipapirrfond.
nd: omfatter nasjonale fo
ond som oftee kalles hedggefond. Spessialfond forvvaltes på en mer
m fleksibel
Spesialfon
måte enn
n alminneliige verdipapirfond. Sppesialfond kan
k
være fond
f
med svært uliktt risiko‐ ogg
beskyttelssesnivå. Dette kan in
nnebære høøy risikotakking. Spesia
alfond/hedgeefond benyytter gjernee
investeringsteknikker som utstrakt bruk av derrivater, shortsalg, lånefin
nansiering avv investeringgene og åpnee
valutaposisjoner. And
deler i spesialfond ka n kun tilbyys profesjon
nelle kundeer. Dette in
nnebærer att
spesialfon
nd verken kaan markedsføres eller seelges overfor ikke‐profesjonelle kunnder, og at dette
d
gjelderr
uavhengigg av om in
nitiativet ko
ommer fra kunden elle
er foretakett. Spesialfo nd er unde
er tilsyn avv
Finanstilsyynet, og er også særskilt regulert i fondsloven.. Utenlandskke hedgefonnd kan etter tillatelse avv
Finanstilsyynet marked
dsføres i Norgge overfor prrofesjonelle kunder.
ndlede fond og fondslign
nende produukter
4. Børshan
ETP (Exchaange Traded
d Products) er
e en fellesbeetegnelse forr ETF (Exchan
nge Traded FFunds) og ET
TN (Exchangee
Traded Notes). Disse produktene
e handles gjjennom ulike handelssystem som ffor eksempe
el Oslo Børs.
Produkten
ne gjør det mulig
m
å få ekssponering m ot aksjer, ind
dekser, valuttaer, råvarerr, eller liknen
nde. Noen avv
produkten
ne er bygd opp
o med et gearing‐elem
g
ment. Eksponeringen kan enten væree mot et falle
ende marked
d
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(short) eller et stigend
de marked (lo
ong). Det vil kunne være
e store variassjoner i hvorrdan disse prroduktene err
strukturerrt, så det kreves at investtor setter segg godt inn i produktet
p
so
om velges.
En ETN uttstedes norm
malt av en fin
nansinstitusjoon (bank/me
eglerhus) og omsettes i aannenhåndsmarkedet påå
lik linje m
med en aksje.. Ved denne typen prod ukter påtar man seg normalt en kreedittrisiko mot
m utsteder.
Kredittrisiko er risikoen for svikttende betali ngsevne hoss utsteder eller
e
en mottpart. Det in
nnebærer att
dersom uttsteder ikke klarer å innfri sine forplikktelser, kan verdipapiren
ne bli verdiløøse.
En ETF er fondsandeleer utstedt avv et verdipappirfond. Dettte innebære
er at investorr gjennom sitt eierskap i
fondsandeelene har dirrekte eierska
ap til underl iggende aktiiva, og på de
en måten ikkke har noen kredittrisiko
o
mot utsteder.
Flere av ETTPene inneh
holder deriva
atelementer og/eller har innebygget gearing som
m kan gi produktet en høyy
markedsriisiko. Dette betyr at ku
ursene på d isse vil kunn
ne svinge mer
m enn undderliggende aktiva og att
produkten
ne normalt har
h en større
e risiko for taap enn en invvestering dirrekte i underrliggende; fo
or eksempel i
aksjer. I ttillegg rebalanseres de gearede prooduktene daaglig. Dette betyr at avvkastningen over lengree
perioder vvil avvike fraa markedsutviklingen heensyntatt geaaringfaktoren. Avkastninngen kan bli negativ selvv
om underrliggende harr samme verrdi ved kjøpss‐ og salgstid
dspunktet. Disse egenskaapene gjør att de gearedee
produkten
ne er mindree egnet som langsiktige innvesteringsaalternativer.
Det faktum
m at underligggende ofte er omsatt i andre marke
eder og note
ert i annen vvaluta enn NOK gjør ogsåå
at man m
må være oppmerksomme på en eventuell valutarisiko.
v
Dette kan innebære at selv om
m
underliggeende utviklin
ng skulle tilsi at verdipappiret skulle gii positiv avka
astning, kan avkastninge
en reduseres,
falle bort, eller bli neggativ som følgge av valutakkursutviklinggen.
ETP har no
ormalt en elller flere likviditetsgaranttister (marke
et makere) so
om har forpl iktet seg til å stille kjøps‐‐
og salgsku
urser i verdip
papiret. I vissse perioder kan det likevvel være van
nskelig å utføøre handel i den aktuellee
ETP. Dettee kan for ekssempel være
e ved liten likkviditet ellerr dersom han
ndelen på deen aktuelle markedsplass
m
s
er stengt.
5. Shorthaandel
”Shorthan
ndel” betyr å selge fina
ansielle instrrumenter so
om man ikkke eier. Etteer norsk lovv er udekkett
shortsalg forbudt, slik
s
at den
n som selgger short må låne de finansieelle instrum
mentene fraa
en måte sikree seg tilgangg til instrum
mentene på ooppgjørsdagen. Samtidigg
verdipapirrforetaket eller på anne
binder lån
ntaker seg til å gi långiverren tilbake innstrumenter av samme slag på et sennere avtalt tiidspunkt.
Shorthand
del blir gjerne benyttet som invester ingsstrategi når det forventes at dett finansielle instrumentett
skal synkke i verdi. På salgstidspunktet reegner låntakkeren med senere å kunne kjøp
pe de låntee
instrumen
ntene til en lavere pris på
å tidspunkte t for tilbakelleveringen enn den priseen de ble solgt for. Skullee
prisen i steedet gå opp,, oppstår dett et tap, som
m ved en krafftig kursstigning kan bli veesentlig.
6. Handelshyppighet og
o kostnade
er
Jo hyppigere handel, jo høyere vil
v kurtasjekoostnadene bli,
b da det normalt påløøper kostnad
der ved hverr
enkelt han
ndel (kjøp eller salg). Derrsom kurtasjjekostnadene over tid er større enn aavkastningen
n, vil dette gi
et tap for kunden. Dett presiseres at
a det også ppåløper kurtaasjekostnade
er for lånefinnansiert hand
del.
Ved hand
del med verdipapirer påløper
p
det kurtasjekosstnader som
m normalt øøker proporrsjonalt med
d
størrelsen
n på handeleen som gjørres. Selger kkunden for eksempel
e
akksjer til en vverdi av NOK
K 50 000 ogg
kurtasjesaatsen eksempelvis er 0,2
2 %, koster salget NOK 100. Selges det derimoot aksjer for 500 000, vil
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kurtasjeko
ostnaden bli NOK 1 000. Det opererees også med
d minimums kurtasjesatsser, slik at sa
alg eller kjøp
p
av verdipaapirer for et mindre beløp kan bli proosentvis dyre
ere enn ved salg/kjøp
s
forr et større be
eløp.
7. Lånefin
nansiert hand
del
d
lånt ka
apital. Da bååde egen innskutt kapital
Finansiellee instrumentter kan i mange tilfeller kjøpes for delvis
samt den lånte kapittalen påvirke
er avkastninngen kan ku
unden gjennom lånefinaansieringen få en størree
gevinst om
m investeringen utvikless positivt sam
mmenlignet med en inve
estering som
m kun er gjort med egen
n
innskutt kkapital. Gjeld
den som er knyttet
k
til deen lånte kapitalen påvirkkes ikke av oom kursene på de kjøptee
instrumen
ntene endres i positiv eller
e
negativv retning, hvvilket er en fordel ved en positiv kursutvikling
k
.
Derimot h
hvis kursen på de kjøpte instrumenntene utvikle
es i negativrretning meddfører dette en lignendee
ulempe etttersom gjeld
den forblir uendret. Ved et kursfall kan
k derfor de
en egne inns kutte kapitalen helt ellerr
delvis gå ttapt samtidigg som gjelde
en må betalees helt eller delvis
d
gjenno
om salgsinnttektene fra de
d finansiellee
instrumen
ntene som har
h falt i verrdi. Gjelden må også be
etales selv om salgsinnteektene ikke dekker helee
gjelden.
Risikoen vved lånefinan
nsierte aksjekjøp øker m ed graden avv lånefinansiiering. For ekksempel vil en
e porteføljee
med 80 % lånefinansiering tape hele
h
egenkappitalen ved et
e kursfall på
å 20 %. Derssom portefø
øljen er 60 %
lånefinanssiert vil egen
nkapitalen væ
ære tapt ved et kursfall på
p 40 %.
Egenkapittalavkastninggen i en delvis lånefinnansiert portefølje vil svinge merr enn i en tilsvarendee
egenkapittalfinansiert portefølje, og
o kun når a vkastningen på investeringene er høøyere enn lå
ånerenten vil
lånefinanssieringen gi en
e meravkasstning.
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Illustrativtt eksempel på
p positiv avkkastning ved delvis lånefinansiering er
e gjengitt needenfor.
Forutsetninger:
• 20 % possitiv avkastning
• NOK 1 0000 000 plasssert i marked
det
• 5 % kurtasje (20 tran
nsaksjoner á 0,25 % kurtaasje)
• 5 % renttekostnad
• 50 % lån
nefinansiering
Possitiv
avkasstning

Egenkkapital

Ordinæ
ær
handell

K
Kurtasje

Positiv
avkastning

EK = 1 150 000
Nettoo
avkasstning på
egenkkapital:
15 %

Egenkap
pital

Lånefinan
nsiert
handel

Kurrtasje
Reente

EK = 625 000
Netto
avkastnin
ng på
egenkapital:
25 %

Informasjoon rundt risiko – Del 1 | 12
2

Illustrativtt eksempel på
p negativ avvkastning vedd delvis låneffinansiering er gjengitt uunder.
Forutsetninger:
• Som oveer, men 20 % negativ avkastning

Negativ
avkastning
Egenkapital

Poositiv
avkaastning
Egenkapital

Kurtasje

EK = 750 000
Nettto
avkaastning på
egennkapital:
‐25 %

Ordinæ
ær
handel

Kurrtasje
Reente
EK = 225 000
0
Netto
avkastningg på
egenkapittal:
‐55 %

Lån

Lånefinanssiert
handel
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Del 2 ‐ opsjjoner, termin
ner og andre
a
derivvatinsttrumen
nter
Som kunde må du være kjentt med at
• handeel med finanssielle instrum
menter skjer på din egen risiko
• du måå selv sette deg
d nøye inn i foretakets alminnelige forretningsvvilkår før hanndel med finansielle
instrumenter begyynner og ann
nen relevantt informasjon
n om det aktuelle finansi elle instrumentet og
dets eegenskaper og
o risiko
• Vilkårene for hand
del i derivatin
nstrumenterr endres ofte
e og må konttinuerlig overrvåkes
• du måå kontrolleree sluttseddel omgående oog reklamere
e straks ved eventuelle
e
feeil
• du har selv ansvarret for å overrvåke verdie ndringer på de finansielle instrumen ter du har posisjoner
i
• du måå selv løpend
de vurdere dine investeriinger og fore
eta de endrin
nger som er nnødvendig fo
or å
tilpassse disse til diin investeringsstrategi ogg risikoprofil
1. Definiisjoner
Underligggende aktivva / Underliggende finnansielle insstrument(er): Dette er det/de akttiva eller
finansiellle instrumen
nt(er) et derrivat gir parteene rettighe
eter og plikte
er til å kjøpee eller selge eller
e
som
partene har avtalt å legge til grun
nn for avreg ning i penger.
Opsjon: En avtale so
om gir den en
ne part (Inneehaveren) i en
e gitt tidspe
eriode en rettt, men inge
en plikt til
å kjøpe (Kjøpsopsjon) eller selge (Salgsopsj on) en avtalt mengde finansielle innstrumenter til en på
forhånd avtalt pris av/til den ann
nen part (Utsstederen).
Termin: En avtale hvor
h
både kjøper
k
og seelger er bun
ndet til at en
e avtalt m engde av fiinansielle
instrumeenter skal ovverdras fra se
elger til kjøp er til en avtaalt pris på en avtalt dato som ligger le
enger inn
i fremtid
den enn deen normale oppgjørsfris t for det underliggende
e finansiellee instrumentt avtalen
omfatter.
Pris‐swap: En avtalee knyttet til en
e avtalt meengde finansielle instrum
menter, en avvregningskurs (swap‐
kursen) og en avreggningsdato, hvor det ikkke skal forettas levering av de undeerliggende fiinansielle
instrumeenter, men foretas ett pengeopppgjør basertt på forskjellen melloom swap‐ku
ursen og
markedsskursen på bortfallsdagen.
Indeksop
psjon/Indeksstermin: En avtale hvor den underliggende verd
di ikke er ett verdipapir,, men en
indeksveerdi. En slik avtale gjøre
es ikke opp med leverin
ng av finansielle instrum
menter, men
n med en
avregnin
ng av avtalen
ns verdi i pen
nger.
Short‐salg: Salg av finansielle
f
instrumenter som man ikkke eier, men
n har lånt innn for å gjen
nnomføre
rettidig o
oppgjør. De finansielle instrumenterr kjøpes inn på et senerre tidspunkt og leveres tilbake
t
til
långiver..
Verdipap
pirswap: er en sammenstilling avv short ogg long posisjoner i (m
minst) to fiinansielle
instrumeenter, der man
m
avregn
ner kursend ringen i de
et ene instrrumentet (loong‐posisjon
nen) mot
kursendringen i det andre
a
(shortt‐posisjonen)).
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Innløsnin
ng av en op
psjon: Det vil
v si å krevee handel avv det underliggende finaansielle instrument i
henhold til opsjonsaavtalen. Normalt vil Inneehaver kunn
ne kreve delinnløsning aav opsjonen samtidig
som opssjonen oppreettholdes for restantallett.
Bortfallssdagen: Den dagen en op
psjon enten må kreves in
nnløst eller bortfaller
b
verrdiløs. Bortfa
allsdagen
for en termin er deen dag avtalen endres ttil en hande
el med ordin
nær oppgjørrsfrist for levvering av
ment mot beetaling av kjø
øpesum.
underliggende finanssielle instrum
n dagen en
n termin, oppsjon eller pris‐swap blir
b endelig avsluttet ve
ed at de
Oppgjørsdagen: Den
underliggende finansielle instrum
menter blir leevert mot de
en avtalte kjøpesum, elleer den penge
emessige
ng forfaller tiil betaling. Oppgjørsdage
O
en er normalt tre børsdag
ger etter borrtfallsdagen.
avregnin
eve innløsnin
ng, helt eller delvis, når som
s
helst
Amerikansk opsjon: En opsjon hvvor Innehaveeren kan kre
i tiden frrem til det avvtalte tidspunkt på bortfaallsdagen.
Europeissk opsjon: En
n opsjon som
m kun kan kreeves innløst på bortfallsd
dagen.
Spotpris/Spotkurs: Den
D kurs verrdipapiret om
msettes til fo
or normal le
evering den annen børsd
dag etter
handelsd
dagen.
Strikepriis/Strikekurs: Den avtalte
e pris ved innnløsning av en
e opsjon.
Terminp
pris/Terminku
urs: Den avta
alte pris ved oppgjør av en
e terminforrretning.
Swappriss/Swapkurs: Den/de avvtalte pris(eer) som skaal benyttes ved avregnning av de enkelte
elementtene i en swaap.
Opsjonspremie: Det beløp Innehaveren har bbetalt Utsted
deren for kjø
øpet av en oppsjon.
e selger avv en opsjon
n/termin/swap ikke ønssker å ha kursrisiko,
Sikringsaaksjer/Hedgee: Dersom en
kjøper/sshortselger han
h et antall av det undeerliggende verdipapir,
v
slik at den evventuelle verrdiøkning
av det solgte derivatt utlignes med en tilsva rende verdiø
økning på de
e underliggeende verdipa
apirer. De
verdipap
pirer som på denne måte
en sikrer utstteder mot ku
ursrisiko kalle
es ofte sikrinngsaksjer elle
er hedge.
nter
2. Handeel med derivvatinstrumen
Derivatin
nstrumenterr er en form for
f avtale (koontrakt), derr selve avtale
en kan være gjenstand fo
or handel
på kapitalmarkedet for finansielle instrumennter. Derivattinstrumente
et er knyttett til et underliggende
finansiellt instrumentt eller til en underliggend
u
de indeksverrdi.
Derivateer kan også ha
h andre typer underligggende verdi, som for ekse
empel en va luta eller råvvare eller
indekserr for slike. Slike derivater kalles valu taderivater eller varederivater (engeelsk commod
dities) og
er i sin natur lik derivater
d
me
ed finansiell e instrumen
nter som un
nderliggendee. I det følggende vil
hovedfokus være på derivater med
m finansiellle instrumen
nter som und
derliggende vverdi.
Derivatin
nstrumenterr kan benytte
es til mange ulike formål
• beskkytte seg mo
ot en ufordela
aktig prisutvvikling på finaansielle instrumenter maan eier.
• oppn
nå gevinst ved endrede markedskurrser uten å måtte
m
eie eller selge shoort det underrliggende
finan
nsielle instru
ument.
• oppn
nå gevinst eller avkastning med en m
mindre kapittalinnsats en
nn hva som kreves for å gjøre en
tilsvaarende hand
del direkte i det
d underligggende finanssielle instrum
ment.
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•

avtale omsetningg av verdipapirer med freemtidig oppgjør.

Bruken av derivatin
nstrumenter er basert ppå en beste
emt forventn
ning for hvoordan prisen
n på den
underliggende verdieen vil utvikle
e seg i en besstemt tidspe
eriode. Det er derfor viktiig at man er klar over
tiltenkt formål og hvilken
h
prisutvikling som
m kan forven
ntes i den underliggendee verdien fø
ør handel
finner stted, og på den
d måten velger
v
det rriktige derivaatinstrumenttet eller kom
mbinasjonen
n av slike
instrumeenter.
3. Generrelt om risiko
o knyttet til handel medd derivatinstrumenter
Handel med derivattinstrumente
er er forbunndet med sæ
ærskilte risiki i tillegg til risiki knytte
et til det
underliggende finan
nsielle instrument. Kundeen bærer se
elv denne rissiko, og må sette seg nøye inn i
derivatenes egenskaaper, samt de
d vilkår, i fform av alminnelige vilkår, prospektt eller liknen
nde, som
gjelder ffor handel med
m slike instrumenter. KKunden må også fortløp
pende overvååke sine plasseringer
(posisjon
ner) i slike instrumente
er. Informassjon for ove
ervåkning fin
nnes i kursllister på intternett, i
massemedia og fra kundens
k
verd
dipapirforetaak.
Man kan
n beskrive haandel med derivatinstru
d
m handel med
d eller flyttinng av risiko. Den som
menter som
eksempeelvis forventter en prisnedgang i m
markedet kan
n kjøpe salg
gsopsjoner ssom øker i verdi
v
om
markedeet faller. Forr å redusere eller unngå risiko for ku
ursnedgang betaler kjøpperen en pre
emie, dvs
hva opsjjonen kosterr. Handel me
ed derivater kan i mange
e tilfeller ikke anbefales for kunder med
m liten
eller beggrenset erfarring med handel i finanssielle instrum
menter, da derivathandeel ofte kreverr særskilt
kunnskap. Konstrukssjonen av et derivatinstruument gjør at
a prisutviklin
ngen på det underliggende aktiva
får gjen
nnomslag i kursen
k
ellerr prisen på derivatinstrrumentet. Dette
D
prisgjeennomslagett er ofte
kraftigerre i forhold til innsatsen enn verdiforandringen på det undeerliggende aktivum.
Prisgjenn
nomslaget kalles
k
derforr gearingeffeekt (hevestaangeffekt) og
g kan føre til større ge
evinst på
investertt kapital enn
n om plasserringen haddee blitt gjort direkte i dett underliggeende aktivum
m. På den
annen sside kan geaaringeffekten medføre større tap på derivatin
nstrumentet sammenlignet med
verdiforaandringen på
p det unde
erliggende aaktivum. Sto
ore krav stiilles derfor til overvåkingen av
prisutvikklingen på deerivatinstrum
mentet og påå det underliggende aktivvum. Kundenn bør i egen interesse
være beeredt på å handle
h
raskt,, ofte i løpeet av dagen,, dersom pla
asseringen i derivatinstrrumentet
utvikler seg i uheldigg retning.
Den parrt som påtarr seg en forp
pliktelse vedd å utstede en
e opsjon eller inngå enn terminavta
ale er fra
starten n
nødt til å stille sikkerhett for sin posiisjon. I takt med at prise
en på det unnderliggende
e aktivum
går opp eller ned og dermed verrdien på deriivatinstrume
entet øker eller redusereer, endres også kravet
til sikkeerhet. Ytterligere sikkerhet i form
m av en tilleggssikkerhet kan deerfor måtte
e kreves.
Gearingeeffekten gjør seg sålede
es gjeldendee også på sikkkerhetskravvet, som kann endre seg raskt og
radikalt. Hvis ikkee kunden stiller tilsttrekkelig sikkerhet ha
ar clearingoorganisasjonen eller
pirforetaket rett til, uten kundens sa mtykke, å avvslutte plasseringen (ste nge posisjon
nen) for å
verdipap
reduseree sin risiko. En
E kunde bør således føllge nøye med på prisutviiklingen og ssikkerhetskra
avet for å
unngå en
n ufrivillig stengning av posisjonen.
p
Løpetideen for derivvatinstrumenter kan vvariere fra meget kort tid til fle re år. Den relative
prisendrringen er oftee størst på in
nstrumenterr med kort (ggjenværende
e) løpetid. Prrisen på for eksempel
e
en inneh
hatt opsjon reduseres
r
i alminnelighe
a
et raskere mot slutten avv løpetiden eettersom tid
dsverdien
avtar. Ku
unden bør deerfor også nø
øye overvåkee løpetiden på
p derivatinsstrumentenee.
Enkelte derivathand
dler vil kunne
e medføre aat kunden må
m stille sikke
erhet (margginkrav), ekssempelvis
ved salg av opsjonerr, kjøp og salg av termineer (futures ogg forwards) og
o swap‐avtaaler. Marginkravet vil
variere aavhengig av bl.a. det un
nderliggendee verdipapir, type instru
ument, instrrumentets lø
øpetid og
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volatiliteet. Marginkravet kan oggså variere bbetydelig fraa dag til dag
g. Kunden bøør av egen interesse
være klaar til straks å foreta han
ndlinger, for eksempel å stille ytterliigere sikkerhhet (for å op
ppfylle et
eller å avsl utte sine plasseringer i derivatkonntrakter (ste
eventuelt økende marginkrav)
m
enge sine
posisjoner) gjennom
m kjøp eller sa
alg av (motsaatte) kontrakkter.
For mer informasjon
n om handel i finansielle instrumente
er henvises det
d til «Inform
masjon til ku
under om
egenskaper og risikko knyttet til
t finansiellee instrumen
nter (aksjer og aksjelignnende instrumenter,
ærende instru
umenter og verdipapirfon
v
nd)».
rentebæ
o i ulike type
er derivatinsttrumenter
4. Risiko
Hovedtyypene av derivatinstrume
enter er opsjjoner, termin
ner og swap‐‐avtaler.
4.1 Opsjoner
En opsjo
on er en avvtale som in
nnebærer a t den ene parten (utsttederen av en opsjonskontrakt)
forplikteer seg til å kjøpe (Salggsopsjon) eeller selge (Kjøpsopsjon) det undeerliggende fiinansielle
instrumeent til den an
ndre parten (innehavere n av kontrakkten) til en fo
orhåndsavtallt pris (strike
e) dersom
innehaveeren krever det. Tidspun
nktet for nårr innehavere
en kan utøve
e denne retttigheten avh
henger av
hvilken ttype opsjon det dreier se
eg om. Ved een amerikan
nsk opsjon ka
an rettigheteen utøves un
nder hele
løpetiden. Ved en europeisk
e
opsjon kan reettigheten bare
b
utøves på bortfallssdagen. Inne
ehaveren
betaler en premie til
t utstedere
en for rettighheten i konttrakten. Kurrsen på opsjjonen følgerr normalt
prisen p
ntene i prissen på en opsjon
på den undeerliggende finansielle innstrument. Hovedeleme
H
o
er
forskjelleen mellom markedsverd
m
ien på det uunderliggende finansielle instrument og avtalt strrike samt
en tidsveerdi, som er et uttrykk fo
or mulig frem
mtidig svingning i verdien
n på det undeerliggende fiinansielle
instrumeent. Tidsverd
dien synker etter hvert som gjenvæ
ærende løpettid blir redussert, slik at man kan
oppleve at kursen på
p en kjøpsopsjonen syynker selv om verdien på
p det undeerliggende fiinansielle
instrumeent har stegeet.
Investor må ta alle slike priselem
menter med i vurderingen om han skal stenge enn derivatposisjon eller
fortsatt beholde den
n.
4.2 Kjøp
psopsjoner
Ved å kjø
jøpe en kjøpssopsjon får man
m en rett til å kjøpe de
et underligge
ende finansi elle instrument på et
fremtidigg tidspunkt til en forhå
åndsbestemtt pris. Når man
m kjøper en
e kjøpsopssjon, betalerr man en
opsjonsp
premie samtt kostnader i forbindelse med omsetn
ning og admiinistrasjon avv opsjonsavttalen.
Det makksimale man som innehavver av en kjøøpsopsjon kaan tape er be
egrenset til oopsjonspremien og de
betalte kostnader. Maksimalt
M
ta
ap oppstår nnår kursen på det unde
erliggende fiinansielle instrument
forblir laavere eller likk den avtalte
e strike.
Gevinstp
potensialet er
e i teorien ubegrenset. V
Ved innløsnin
ng er gevinstten verdien aav det underrliggende
finansiellle instrumen
nt fratrukkett strike og oppsjonspremie
en inklusive kostnader.
k
Ved å uttstede/selgee en kjøpsopssjon får mann en plikt til å selge (derssom innehavver krever å kjøpe)
k
de
underliggende finan
nsielle instrumenter på et fremtidigg tidspunkt til
t en forhånndsbestemt pris. Når
man selgger en kjøpssopsjon, mottar man enn opsjonspre
emie fratrukket kostnadeer i forbinde
else med
omsetning og admin
nistrasjon av opsjonsavta len.
Gevinstp
potensialet ved
v en utste
edelse er beegrenset til netto opsjo
onspremie. D
Dersom strikke forblir
høyere eeller lik markkedskursen på
p det underrliggende finansielle instrrument frem
m til bortfallsdagen vil
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innehaveer normalt ikke kreve
er å få kjøøpe verdipaapirene, og
g man kan inntektsførre netto
opsjonsp
premie i sin helhet.
h
Utstederr av en kjøp
psopsjon har et ubegrensset tapspote
ensial ved ku
ursstigning. Dersom inne
ehaveren
krever o
opsjonen innløst må utstteder kjøpe de finansiellle instrumen
ntene i markkedet til marrkedspris.
Tapet beeregnes som
m markedsve
erdien av dee underliggen
nde finansielle instrumeenter minus strike og
opsjonsp
premie.
Dersom man har siikret seg ve
ed å eie de underliggen
nde finansie
elle instrumeenter (Covered call),
oppstår intet betalb
bart tap ved kursstignin g, men man
n går glipp av
a verdistignningen ut ovver strike
pluss netto opsjonsp
premie. Ved å binde oppp de underligggende finan
nsielle instrum
menter utse
etter man
seg for ttapsrisiko veed kursfall, og
o tap oppsttår når verd
difallet er stø
ørre enn opssjonspremie
en. Selger
man de underliggende aktiva blir man utsattt for risiko hvis kursen stiger igjen. Utsteder avv covered
calls forssøker ofte å styre risikoen ved kursfaall ved å selge
e deler av de
e underliggennde aktiva.
4.3 Salgssopsjoner
Ved å kjjøpe en salgssopsjon får man
m en rett til å selge de
et underligge
ende finansieelle instrument på et
fremtidigg tidspunkt til en forhå
åndsbestemtt pris. Når man
m kjøper en salgsopsj
sjon, betalerr man en
opsjonsp
premie samtt kostnader i forbindelse med omsetn
ning og admiinistrasjon avv opsjonsavttalen.
Det makksimale man som innehavver av en sallgsopsjon kan tape er begrenset til oopsjonspremien og de
betalte kostnader. Maksimalt tap oppstårr når marke
edsverdien av
a de undeerliggende fiinansielle
instrumeenter forblir høyere ellerr lik strike.
potensialet er
e begrensett til strike fraatrukket opssjonspremien inklusive kkostnader. Gevinsten
G
Gevinstp
er strikekursen fratrukket
f
verdien aav det un
nderliggende
e finansiel le instrum
ment på
innløsnin
ngstidspunkttet og opsjon
nspremien innklusive kosttnader.
Ved å uttstede/selgee en salgsopssjon får man en plikt til å kjøpe (derssom innehavver krever å selge) de
underliggende finan
nsielle instrumenter på et fremtidigg tidspunkt til
t en forhånndsbestemt pris. Når
man selgger en salgssopsjon, motttar man enn opsjonspre
emie fratrukket kostnadeer i forbinde
else med
omsetning og admin
nistrasjon av opsjonsavta len.
Gevinstp
potensialet ved
v en utste
edelse er beggrenset til netto
n
opsjonspremie. Deersom verdie
en av det
underliggende finan
nsielle instrument forblirr høyere eller lik strikekurs, vil innnehaver norm
malt ikke
krever å få selge verd
dipapirene, og
o man kan iinntektsføre
e netto opsjonspremie i ssin helhet.
Ved kursfall oppstår tap når ve
erdien på dee underligge
ende finansielle instrum
menter er lavvere enn
strikekurrs minus neetto opsjonspremie. M
Maksimalt tap er begrenset til striikekurs minus netto
opsjonsp
premie.
4.4 Term
miner
En term
min innebæreer at parten
ne inngår enn gjensidig bindende avvtale om kj øp eller salg av det
underliggende finan
nsielle instrument til een forhåndssavtalt pris og med leevering elle
er annen
fullbyrdeelse av avtaleen på et nærrmere angittt tidspunkt.
Ved term
minforretnin
nger betales ingen opsjoonspremie, men den avvtalte terminnkurs vil no
ormalt bli
fastsatt som spotku
urs (dagens markedsprris) på det underliggende finansiellle instrume
ent pluss
rentekosstnaden frem
m til termine
ens oppgjørs dag. I tilleggg må man be
etale kostnadder i forbindelse med
omsetning og admin
nistrasjon av terminkontrrakten.
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Ved term
minhandel har
h kjøperen
n i sin helheet overtatt kursrisikoen på det undeerliggende fiinansielle
instrumeent. Dersom kursen falle
er, oppstår ett tap lik forskjellen mello
om verdien ppå det underrliggende
finansiellle instrument og termiinkursen. Deersom kurse
en stiger, op
ppstår tilsva rende en ge
evinst lik
forskjelleen mellom verdien
v
på det underligggende finanssielle instrum
ment og term
minkursen. I tillegg til
kursrisikkoen har kjøperen en kre
edittrisiko p å at selgeren leverer de
e avtalte finaansielle instrrumenter
på oppgjjørsdagen.
En selgeer som eier de underliggende finannsielle instru
umenter har ingen betallbar risiko knyttet
k
til
kursutvikklingen på det
d underligggende finanssielle instrum
ment, men mister verdiistigning ut over den
avtalte tterminkursen
n. Selgeren har
h en kreditttrisiko på att kjøperen ka
an gjøre oppp det avtalte beløp på
oppgjørssdagen.
Dersom selgeren ikkke eier de
e underliggeende finansielle instrum
menter, har han i prinssippet et
ubegrenset tapspotensialet ved
d kursstigninng. Tapet beregnes som
m verdien aav de underrliggende
finansiellle instrumeenter minus avtalt teerminkurs. Tilsvarende
T
har selgerren ved ku
ursfall et
gevinstp
potensialet som beregne
es som term
minkursen miinus verdien av de undeerliggende fiinansielle
instrumeenter. Selgerren har også
å en kredittrrisiko på at kjøperen
k
kan
n gjøre opp det avtalte beløp på
oppgjørssdagen.
p‐avtale
4.5 Swap
En swap
p‐avtale inneebærer at pa
artene blir ennige om forttløpende å fo
oreta innbettalinger til hvverandre,
for ekseempel beregnet på en fa
ast eller en flytende rente (rente‐swap), eller ppå et visst tidspunkt
t
bytte (sw
wap) et aktivvum med hve
erandre, for eksempel ulike slag av va
alutaer (valuuta‐swap).
ardiserte derrivatinstrum
menter
5. Standardiserte ogg ikke‐standa
Derivatin
nstrumenterr handles i standardisertee og ikke‐standardiserte former.
Handel med standa
ardiserte derrivatinstrum enter skjer på regulerte
e markeder og følger avvtaler og
vilkår, so
om standard
diseres av en
n børs eller en clearingo
organisasjon. På det norrske derivatm
markedet
tilbyr for eksempel Oslo Børs ha
andel med sstandardisertte opsjoner og terminerr. Følgende regulerte
marked i Norge tilbyyr handel med standardisserte derivattinstrumente
er:
•
•
•

Oslo
o Børs ASA – Handel med
d standardiseerte opsjoner og terminer
NASDAQ OMX Oslo
O
ASA – forestår ha ndel og clearing av varrederivater, herunder fiinansielle
krafttkontrakter, samt fraktde
erivater
Fish Pool ASA** – handel me
ed laksekonttrakter

* Handler på Oslo Børss cleares av SIX x‐clear og LLondon Clearin
ng House (LCH
H).
ol ASA clearess av NASDAQ O
OMX.
** Handleer på Fish Poo

med utenlan
ndske standa
ardiserte derrivatinstrumenter følger normalt de regler og vilkår i det
Handel m
land derr børshandelen og clearingen er orgganisert. Dett er viktig å merke seg at disse ute
enlandske
reglene og vilkår ikkee behøver å sammenfallee med de som
m gjelder i Norge.
N
En del vverdipapirforretak tilbyr egne
e
former for derivatinstrumenter, som ikke handles på regulerte
markedeer. Det er
e
slike derivatinstru
d
umenter som betegn
nes som ikke‐standardiserte
derivatin
nstrumenter (OTC‐deriva
ater). Den soom ønsker å handle denne type derrivatinstrume
enter bør
særskilt nøye sette seg
s inne i de avtaler og viilkår som reggulerer handel av disse.
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6. Clearing
Ved cleaaring av derrivater trer clearinginstit
c
tusjoner inn
n som motpa
art mellom de verdipap
pirforetak
som representerer kjøper
k
og selger av derivaatkontrakterr, og garante
erer for at veerdipapirfore
etaket får
oppgjør av kontrakteen. Clearinginstitusjonenn opptrer so
om selger mo
ot kjøpende verdipapirfo
oretak og
som kjø
øper mot selgende verd
dipapirforetaak. I det standardiserte derivatmarkkedet cleare
es gjerne
derivatkontrakter av en sentra
al motpart (CCP) med konsesjon. I OTC‐markkedet er de
et gjerne
verdipap
pirforetaket som
s
har den
nne rollen.

