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Sammanfattning 

Titel: Strukturerade produkter – En granskning av strukturerade produkters avkastning 

och risker ur ett aktuellt perspektiv 

Författare: Tobias Lundquist, Viktor Markunger och Kim Nilsson Lange 

Handledare: Yinghong Chen 

Uppdragsgivare: Finansinspektionen 

Bakgrund: Strukturerade produkter har kommit att bli ett av Sveriges populäraste 

placeringsalternativ och enligt Euroclear är den utestående emitterade volymen cirka 

160 miljarder kronor. Utan att använda sig av komplexa modeller är det mycket svårt att 

bilda sig en uppfattning om hur många av dessa produkter kommer att prestera under 

olika marknadsförhållanden.  

Relevans: Studien utgör ett underlag för potentiella investerare i strukturerade 

produkter. Den erbjuder även ett informationsbidrag till de företag som arbetar med 

finansiell rådgivning. Vår uppdragsgivare, Finansinspektionen, har även de ett intresse 

av studien då de anser att det är svårt för en konsument att bedöma en strukturerad 

produkts villkor och egenskaper samt bedöma sannolikheten för ett visst utfall. 

Syfte: Syftet är att utvärdera strukturerade produkters egenskaper ur ett risk- och 

avkastningsperspektiv och utifrån det erbjuda potentiella investerare ett underlag inför 

investeringsbeslutet. 

Genomförande: Studien bygger i huvudsak på att ett urval av aktuella strukturerade 

produkter simulerats mot historiska data för att ge en bild av dess avkastningspotential 

och risk. Vi har även genomfört en dokumentstudie på relevanta finansiella teorier och 

kompletterat med empiriska undersökningar.  

Slutsats: Genomförda simuleringar ger en informativ bild av sannolikheten för olika 

avkastningar i strukturerade produkter. Resultatet visar entydigt att medelavkastningen 

inte är ett representativt mått för att beskriva den förväntade avkastningen och att de 

underliggande tillgångarna erbjuder en högre avkastning jämfört med produkterna. 

Risken i de kapitalskyddade produkterna är dock lägre än i de underliggande 

tillgångarna. Det finns flera relevanta risker att beakta där den påtagligaste är 

kreditrisken. 

Nyckelord: Strukturerade produkter, investering, simulering, avkastning, risk. 



 

 
 

Abstract 

Title: Structured Products - A review of the risk and return of structured products from 

a present perspective 

Authors: Tobias Lundquist, Viktor Markunger and Kim Nilsson Lange 

Supervisor: Yinghong Chen 

Commissioning body: Finansinspektionen (Swedish Financial Supervisory Authority) 

Background: Structured products have become one of the most popular investment 

alternatives and according to Euroclear the outstanding issued volume is approximately 

160 million SEK. It is without the use of complex models very difficult to get an idea of 

how several of these products will perform during different market conditions. 

Relevance: The study constitutes a foundation for potential investors of structured 

products. It also offers an informational contribution to those companies, which are 

working with financial consulting. Finansinspektionen also holds an interest in this 

study, due to that they hold the opinion that it, for a consumer, is difficult to evaluate 

the terms, characteristics and the probability of a certain outcome of structured 

products.  

Purpose: The purpose is to evaluate the characteristics of structured products from a 

risk- and return perspective and from that offer potential investors a pre-investment 

foundation.  

Implementation: The study is mainly based on a sample of the current supply of 

structured products on which we have simulated outcomes, based on historical data, in 

order to get an understanding of its potential rate of return and risk. We have also 

implemented documentary studies on relevant financial theories, and as a complement, 

also with previous empirical findings. 

Conclusion: The implemented simulations give an informative picture of the 

probability for different rates of returns of structured products. The conclusive result 

shows that the average rate of return in fact is not an appropriate measurement to 

describe the expected return and furthermore, that the underlying assets offers a higher 

return in comparison to the products. However, the risk in the capital protected products 

are lower.  There are several risks, which has to be taken into consideration where 

credit-risk is the most substantial one.  

Key words: Structured products, investment, simulation, rate of return, risk. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och Problemdiskussion  

Strukturerade produkter har kommit att bli ett av Sveriges populäraste 

placeringsalternativ och enligt Euroclear (2012) är den utestående emitterade volymen 

cirka 160 miljarder kronor. Privatpersoner och mindre företag placerar kapital i dessa 

produkter och de har enligt Östlund (2012) kommit att bli en favorit bland banker och 

kapitalrådgivare. Anledningen till dess popularitet anser Östlund (2012) vara det 

attraktiva konceptet där det satsade kapitalet skyddas mot nedgång samtidigt som 

placeraren deltar i den underliggande tillgångens potentiella uppgång. De som säljer 

produkten gynnas av den ersättningen som produkten inbringar, en ersättning som 

betalas ut direkt till skillnad från placeringar i fonder där huvuddelen av ersättningen 

erhålls genom årliga provisioner (FörsäkringsInvest, 2012). 

Vår uppdragsgivare, Finansinspektionen, anger i studiens uppdragsbeskrivning att 

strukturerade produkter har blivit allt mer komplexa och att det är mycket svårt för en 

konsument att utvärdera produkten och jämföra den med alternativa placeringar (bilaga 

5). Utan att använda sig av komplexa modeller är det svårt att bilda sig en uppfattning 

om hur många av dessa produkter kommer att prestera under olika 

marknadsförhållanden.  

Strukturerade produkter är ett brett begrepp och egentligen kan en strukturerad produkt 

konstrueras av en stor mängd olika instrument och tillgångar. Den mest kända varianten 

som ofta benämns aktieindexobligation består av en obligation och en optionsdel där 

obligationen garanterar1 att placeraren återfår det nominella beloppet vid lösendagen2 

och där optionen förhoppningsvis ger upphov till en positiv avkastning (Lindqvist & 

Malmström, 2010). Rent teoretiskt framstår det som svårt att i dagens läge med låga 

räntor, hög volatilitet och emittenter 3  med en oviss framtid konstruera en attraktiv 

produkt som erbjuder en hög potentiell avkastning till en begränsad risk. En bidragande 

                                                 
1 Under förutsättningen att emittenten har möjlighet att fullfölja sina åtaganden 
2 Den förutbestämda dag då produkten avslutas. 
3 Emittent är den motpart som garanteras återbetalningen av obligationen samt eventuell ytterligare 
avkastning. 
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orsak som försvårar möjligheterna till att konstruera en, för investeraren, förmånlig 

produkt är att produkten ofta har flera led som kräver ersättning för genomfört arbete 

eller för att kunna neutralisera den risk som de tar. Här ingår emittenten som garanterar 

affären, derivatmotparten, arrangören som paketerar och administrerar produkten samt 

rådgivaren som säljer produkten till investeraren. Inom de olika leden finns det även fler 

instanser som ger upphov till kostnader som ska täckas av de avgifter som investeraren 

betalar och som minskar det belopp som faktiskt investeras i de olika instrumenten.  

1.2 Syfte och Problemställning 

Syftet är att utvärdera strukturerade produkters egenskaper ur ett risk- och 

avkastningsperspektiv och utifrån det erbjuda potentiella investerare ett underlag inför 

investeringsbeslutet.  

För att uppnå syftet används följande problemfrågor som vägledande i arbetet: 

• Vad är utfallet för de i urvalet ingående strukturerade produkterna över 

testperioden? 

• Vilka övriga risker som inte framgår av våra modeller utsätts en investerare 

för vid placering i strukturerade produkter? 

1.3 Fokus och Avgränsningar 

Studiens fokus är att skapa ett underlag för att kunna uttala oss om produkternas 

förväntade avkastning, avkastningens fördelning samt de olika risker en investerare 

ställs inför vid placering i strukturerade produkter.   

Denna studie avgränsar sig till strukturerade produkter som fanns till teckning i Sverige 

från den 16 januari till den 16 februari 20124. Strukturerade produkter är ett begrepp 

som innefattar ett stort antal olika produktsammansättningar. I teorin finns det få 

gränser för vilka produkter som kan skapas. För att undvika klassificeringsproblem 

avser vi därför inkludera de olika strukturerade produkter som existerat utan ytterligare 

avgränsningar. Den begränsade tidsperioden som finns tillgänglig för denna studie 

                                                 
4 I de fall en arrangör emitterat under två emissionsperioder har vi endast valt en av dessa. 



INLEDNING 

 

3 
 

begränsar oss från att utföra beräkningar på samtliga dessa produkter, hur 

urvalsprocessen genomförts återkommer vi till i metodkapitel 3.1.  

1.4 Uppdragsgivare 

Denna studie sker på uppdrag av Finansinspektionen. Ett av Finansinspektionens 

uppdrag är enligt deras Tillsynsrapport 2011 (Finansinspektionen, 2011) att verka för ett 

gott konsumentskydd på det finansiella området. Finansinspektionen har enligt 

rapporten identifierat en del problem kring strukturerade produkter och konstaterar att 

det råder en intressekonflikt som uppstår genom provisionssystemet som gör att 

rådgivningen riskerar att styras av provision snarare än kundens intresse. I ytterligare en 

rapport från Finansinspektionen (2006) kommer de till slutsatsen att villkoren för 

strukturerade produkter är komplexa och svåra att förstå och att riskerna inte framställs 

på ett balanserat sätt. I sin uppdragsbeskrivning till denna studie (bilaga 5) påpekas än 

en gång produkternas komplexitet och att dagens marknadsförhållande med högre 

volatilitet och högre obligationspriser ger sämre villkor för enklare former av 

strukturerade produkter. En ökad komplexitet och en större spridning i risk gör det svårt 

för en konsument att bedöma en strukturerad produkts villkor och egenskaper samt 

bedöma sannolikheten för ett visst utfall. Finansinspektionen anser att kunden därmed 

får mycket svårt att jämföra produkterna med andra på marknaden förekommande 

placeringsalternativ och att det i slutändan leder till ett sämre skydd för den enskilda 

konsumenten.  

1.5 Disposition 

• Kapitel 2 ger en övergripande bild av strukturerade produkter och dess 

funktionalitet. Detta kapitel ska ge en grundläggande förståelse för ämnet som 

studien behandlar. 

• Kapitel 3 behandlar studiens tillvägagångssätt och vilka metoder som använts 

för att uppnå syftet med studien. Även reliabilitet och validitet diskuteras. 

• Kapitel 4 inbegriper de tidigare studier som legat till grund för studien. 

• Kapitel 5 beskriver de finansiella teorier som använts i studien. 
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• Kapitel 6 presenterar den empiri som samlats in exklusive sammanställningen 

av resultatet av simuleringarna som behandlas i kapitel 7. 

• Kapitel 7 presenterar en sammanställning av det material som erhållits genom 

studiens simuleringar samt genom granskningar av tidigare förfallna produkter. 

• Kapitel 8 innehåller en analys av hur strukturerade produkter, med fokus på 

deras avkastning och risk, förhåller sig gentemot vald finansiell teori och 

empirisk forskning. 

• Kapitel 9 presenterar studiens slutsatser. Här ges också förslag på vidare studier 

inom ämnet och rekommendationer lämnas till såväl investerare som rådgivare.
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2 Introduktion till strukturerade produkter  

Strukturerade produkter är en kombination av flera finansiella instrument paketerade till 

en produkt med avsikt att säljas till investerare. Den vanligaste formen av en 

strukturerad produkt är en kapitalskyddad aktieobligation. Den består av två 

beståndsdelar, en obligationsdel och en derivatdel. Obligationens funktion är att 

investeraren vid löptidens5 slut ska erhålla det nominella beloppet6 medan derivatens 

funktion är att möjliggöra en potentiell avkastning. Huruvida investeraren av en 

strukturerad produkt erhåller avkastning är beroende av en eller flera underliggande 

tillgångar7 som exempelvis ett aktieindex. Produktens syfte ur ett kundperspektiv är att 

generera positiv avkastning till en begränsad risk. Normalt sett konstrueras produkten så 

att den följer den underliggande tillgångens utveckling i det fall utvecklingen är positiv, 

hur följsamheten mellan produkten och den underliggande tillgången är beror på 

deltagandegraden och produktens villkor. Deltagandegraden förklaras närmare i ett 

exempel senare i kapitlet. Övriga villkor som kan påverka avkastningen är exempelvis 

en asiatisk svans under löptidens sista år vilket innebär att avkastningen under den 

senare delen av löptiden beräknas som ett genomsnitt av månadsvisa mätpunkter. 

Funktionen av en asiatisk svans medför att utvecklingen under löptidens sista år jämnas 

ut, vid en uppgång blir avkastningen lägre än vad den skulle varit utan svansen och vid 

en nedgång sjunker den totala avkastningen inte lika mycket, vi beskriver detta mer 

utförligt i kapitel 5.1.1. 

De strukturerade produkter som är helt kapitalskyddade medför en begränsad förlustrisk 

då produkten oavsett utvecklingen på den underliggande tillgången alltid återbetalar det 

nominella beloppet. Detta gäller under förutsättning att emittenten kan fullfölja sina 

åtaganden. Kapitalskyddade produkter kan konstrueras med en rad olika underliggande 

tillgångar, som exempelvis en aktiekorg, obligationskorg, valutakorg, eller ett index. 

(Lindqvist & Malmström, 2010) 

                                                 
5 Löptid är den tidsperiod inom vilken produkten existerar. Vanligen varierar löptiden mellan 1- 5 år 
6 Nominellt belopp motsvarar det belopp som obligationens utgivare återbetalar på slutdagen vilket 
inkluderar det inlånade kapitalet plus den förutbestämda räntan.  
7 Med underliggande tillgång i en strukturerad produkt menas i denna uppsats den tillgång som optionen 
är kopplad till.   
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För att tydliggöra funktionen av en kapitalskyddad produkt presenterar vi ett exempel 

nedan. 

 

Figur 1, Illustrativt exempel på en aktieindexobligation 

Anta8 en investering i en kapitalskyddad strukturerad produkt för ett totalt värde av 

10 000 kronor. Produkten innehåller då en obligation som säkerställer investeraren det 

nominella beloppet på lösendagen, det vill säga dagen produkten förfaller och 

investeraren erhåller det utbetalade beloppet. I grunden består produkten av en 

obligation utställd av exempelvis en bank. Produkten har i detta fall ett nominellt belopp 

om 10 000 kronor, det vill säga, obligationens pris idag plus ränteutbetalningen, samt en 

löptid på 5 år. Obligationen kostar idag 8 000 kronor. Banken är därför villig att ersätta 

dig med en ränteutbetalning om 2 000 kronor för att få låna 8 000 kronor av dig. För 

motsvarande ränteutbetalning köps en option vilket ger investeraren exponering mot 

exempelvis indexet OMXS 30. Anta att denna option idag kostar 2 500 kronor och att 

den ger investeraren rätten att köpa andelar för ett belopp om 10 000 kronor om fem år9. 

Detta medför att produkten innehåller en option som följer OMXS 30 till 80 %10, vilket 

kallas för produktens deltagandegrad. Vid en uppgång på OMXS 30 om 50 % erhåller 

                                                 
8 Bilden ovan är ett illustrativt exempel och säger ingenting om en aktieindexobligations förväntade 
prestation. 
9 Exemplet är förenklat och bortser från de avgifter som i verkligheten försvinner genom 
arrangörsarvodet.  
10 2000 (Obligationsränta) / 2500 (Optionspremie) = 80 % (Deltagandegrad) 
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investeraren vid slutet av löptiden 14 000 kr11, vilket är det nominella beloppet plus 

värdet av uppgången på index. Utvecklas istället index negativt erhåller investeraren 

enbart det nominella beloppet. På det sättet är investeringen i en sådan produkt 

kapitalskyddad.  

Det finns även mer komplexa varianter av strukturerade produkter där avkastningen 

exempelvis utbetalas i form av en fast kupongutbetalning 12 . De produkterna kan 

konstrueras på en mängd olika sätt och deras egenskaper kan skilja mycket från produkt 

till produkt. Många av de mer komplexa produkterna har förutom en obligation byggts 

upp av både innehavda och utställda optioner. En utställd säljoption innebär en risk att 

investeraren förlorar kapital vid en nedgång, detta ökar produktens risk men bidrar i 

gengäld till att finansiera fler köpoptioner vilket leder till en ökad avkastning om den 

underliggande tillgången utvecklas positivt. De optioner som kan ingå i denna kategori 

är ofta så kallade exotiska optioner och vi kommer att beskriva dem närmare i kapitel 

5.1.  

En ytterligare variant som ofta finns med i utbudet av strukturerade produkter är de 

produkter som benämns hävstångscertifikat.  De produkterna saknar inslag av en 

obligation och är istället endast konstruerad av derivat och då vanligtvis köpoptioner. 

Hävstångscertifikaten erbjuder en hög risk med potential till en mycket hög avkastning i 

förhållande till det exponerade beloppet. Den höga risken är påtaglig då hela det 

investerade beloppet kan förloras vid mindre negativa kursrörelser. Detta beror på att 

investeraren endast erlagt premier för att köpa optioner och att det varken investeras i en 

obligation eller i den underliggande tillgången. 

Alla ovanstående produkter kan konstrueras som en autocall vilket innebär att löptiden 

inte är förutbestämd utan anges exempelvis som ett intervall mellan 1-5 år. Löptiden är 

sedan beroende av de förutbestämda villkoren och regleras utifrån produktens 

utveckling. Investerare som investerar i en autocall bör därför vara beredd på att 

löptiden kan komma att variera inom det angivna intervallet. Vi kommer att återkomma 

till alla de olika produktkategorierna i senare delar av uppsatsen där vi kommer att ge en 

                                                 
11 80 % * (10 000 kronor * 50 %) + 10 000 kronor = 14 000 kronor 
12 Exempelvis kan en kupongutbetalning om 15 % av det nominella beloppet betalas ut om underliggande 
tillgång överstiger ett visst värde på observationsdagen. Detta gäller då om värdet överstiger det 
förutbestämda värdet med 1 % eller 50 %. 
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mer ingående förklaring samt utvärdera och analysera de olika produkternas egenskaper 

och prestation. Det finns flera olika risker som omfattar strukturerade produkter, 

exempelvis kreditrisk, likviditetsrisk och marknadsrisk. Det är viktigt att investeraren 

förstår dessa risker, vilka i sämsta fall kan innebära att hela placeringen går förlorad. I 

kapitel 6.1 – 6.6 förklarar vi ingående de olika riskerna som vi bedömer att en 

investerare bör vara medveten om.  

Det kan vara flera olika aktörer involverade i skapandet av en strukturerad produkt vilka 

alla har olika roller i processen. Derivatmotparten är den aktör som tillhandahåller, eller 

ställer ut, produktens optioner och emittenten är den part som erbjuder obligationen och 

som garanterar avkastningen samt det nominella beloppet. Eventuellt utgörs dessa båda 

roller av en och samma aktör vilket är vanligast när det gäller de stora bankernas 

produkter. I nästa steg finns en arrangör som paketerar obligationen och optionsdelarna 

till en produkt som överensstämmer med deras marknadstro och som de bedömer att det 

kan finnas ett intresse för bland investerarna. Den sista aktören som tar vid innan 

produkten når investeraren är en distributör, som i sin egenskap av finansiell rådgivare 

har i uppgift att rekommendera en placering som stämmer överens med investerarens 

preferenser och önskemål. Rådgivarna är ibland fristående och erbjuder produkter från 

flera olika arrangörer. De stora bankerna utgör ofta på egen hand alla de beskrivna leden 

då de både emitterar, paketerar och distribuerar produkterna. De mindre 

fondkommissionärerna använder sig istället ofta av en extern emittent och överlåter 

även rådgivningen till flera olika samarbetspartners.13  

Figur 2, Den strukturerade produktens aktörer 

                                                 
13 Detta framgår i bilaga 1 och 6 där vi listar de arrangörer och emittenter som emitterat produkter inom 
den valda urvalsperioden. 

Derivat-
motpart Emittent Arrangör Distributör Kund
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De olika aktörerna erhåller ersättning för deras arbete och de omkostnader deras roll 

medför. Denna ersättning erhålls genom ett courtage som investeraren betalar utöver det 

belopp som investeras i produkten, courtaget kan variera men det vanligast beloppet är 

2 % av nominellt belopp. Utöver detta utgår ett arrangörsarvode vilket ingår i det 

investerade beloppet och ska täcka distributionskostnader, riskneutralisering av 

positioner, marknadsföring etcetera. Arrangörsarvodet anges ofta inom ett intervall 

vilket vanligtvis ligger mellan 0,5 – 2 % per år. (Lindqvist & Malmström, 2010) 

Sammanfattningsvis finns det ett tydligt samband mellan marknadens ränteläge och 

volatilitet samt produktens villkor. Räntenivån som erbjuds obligationen styrs av 

marknadsläget och emittentens upplåningskostnad vilket i sin tur påverkas av 

emittentens kreditbetyg. En låg ränta ger mindre kapital över till köp av optioner. För att 

kunna utöka antalet optioner krävs antingen en längre löptid, vilket ger en större 

ränteintäkt från obligationen, eller att produkten konstrueras av billigare optioner. Ett 

färre antal optioner minskar deltagandegraden, det vill säga kopplingen till den 

underliggande tillgången, och ger en lägre avkastningspotential. Billigare optioner kan 

erbjuda en högre deltagandegrad men är ofta mindre känsliga för volatilitet vilket ger 

upphov till försämrade villkor som exempelvis en asiatisk svans. Ytterligare ett sätt att 

öka finansieringen av långa optioner är att ställa ut optioner, dessa optioner ger en intäkt 

i form av en premie. Nackdelen med utställda optioner är att de medför ett reducerat 

kapitalskydd alternativt en reducerad avkastningspotential om optionernas egenskaper 

medför att höga avkastningar överlåts till den som innehar den utställda optionen. 

Slutligen ska det poängteras att arrangörsarvodet försvinner från det belopp som kan 

investeras i de ingående instrumenten vilket medför en försämrad koppling till den 

underliggande tillgången eller försämrade villkor i övrigt. Sambanden mellan de 

ingående variablerna medför att det krävs kompromisser, om någon del ska bli bättre 

behöver en annan del bli sämre. (Lindqvist & Malmström, 2010) 
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3 Metod 
För att uppfylla studiens syfte kommer vi att använda oss av etablerade teorier inom 

finansiell ekonomi. Dessa teorier kommer tillsammans med insamlad data, 

simuleringar, intervjuer och övrig empiri ge oss en god grund att stå på inför vår analys 

och slutsats. De simuleringar som genomförs av de utvalda produkterna med historisk 

data kommer tillsammans med våra riskanalyser att erbjuda investerare ett 

beslutsunderlag inför en eventuell investering i strukturerade produkter. Resultatet 

kommer att ge en indikation på vad en investerare kan förvänta sig i form av 

sannolikheten för en viss avkastning. 

3.1 Urval 

Finansinspektionen har i egenskap av uppdragsgivare givit oss uppgiften att genomföra 

beräkningar på strukturerade produkter som erbjuds i aktuella publika emissioner. 

Finansinspektionens utgångspunkt är att dagens produkter är mer relevanta att studera 

då konstruktionen har utvecklats genom åren vilket medför att historiska produkter inte 

nödvändigtvis speglar dagens produkter. Med det som utgångspunkt har vi valt att 

undersöka ett urval av de strukturerade produkter som erbjöds för teckning mellan 16 

januari och 16 februari 2012. Totalt identifierade vi 108 strukturerade produkter från 14 

olika arrangörer (en lista över arrangörerna återfinns i bilaga 1). Utav dessa har vi valt 

ut 31 produkter som ska ingå i studien, ett antal som bestämts av den tidsbegränsning 

studien haft. Urvalet genomfördes genom att först kategorisera produkterna efter dess 

huvudsakliga egenskaper för att erhålla en ungefärlig balans mellan produktkategorierna 

i förhållande till dess andel av det totala utbudet av strukturerade produkter. Därefter 

sorterade vi bort produkter som konstruerades av underliggande tillgångar som saknar 

tidsserier som sträckte sig längre än produktens löptid, vissa tidsserier fanns heller inte 

tillgängliga i de databaser vi har tillgång till på Linköpings universitet varför de av 

denna anledning inte ingår i studien. Bland kvarvarande produkter genomfördes ett 

slumpmässigt urval med avsikt att inkludera alla arrangörer på marknaden och ge 

produkterna en någorlunda inbördes balans inom de olika produktkategorierna vi 

skapat. Vi är medvetna om att resultatet kan påverkas av vilka produkter som inkluderas 

i studien, men givet våra förutsättningar anser vi att urvalsprocessen har varit rimlig. 
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3.2 Kategorisering 

Vi har valt att dela in produkterna i tre olika kategorier. Anledningen är att produkternas 

egenskaper och risk skiljer sig åt och att det är svårt att uttala sig om hela utbudet av 

strukturerade produkter aggregerat utan att göra någon typ av indelning. Vi har valt att 

kategorisera produkterna med avseende på risk där kategori 1 är den kategori med lägst 

risk och består av helt kapitalskyddade produkter. Detta innebär att det nominella 

beloppet återbetalas vid löptidens slut oavsett den underliggande tillgångens utveckling 

samt under förutsättning att emittenten kan fullfölja sina åtaganden.  

Kategori 2 består av produkter som saknar kapitalskydd men som ofta innehåller en 

obligation samt en barriäroption. Obligationen skyddar ursprungligen det nominella 

beloppet men barriäroptionen medför att skyddet tappar värde i relation till 

kursnedgången om nedgången passerar nivån för barriären, detta i likhet med en utställd 

out-of-the-money 14säljoption. Dessa produkter benämns ofta certifikat. 

Kategori 3 innehåller ingen obligation utan är enbart konstruerad av optioner. Hela det 

investerade beloppet kan förloras vid neutral eller negativ kursutveckling, i gengäld 

erbjuder produkten en hävstång och kan därmed erbjuda en hög potentiell avkastning 

vid en positiv kursutveckling. Dessa produkter benämns ofta för hävstångscertifikat.  

Vi har hämtat inspiration av kategoriseringen från Erik Penser Bankaktiebolag (2012) 

som använder en liknande tregradig indelning efter risk. De tillåter dock kombinationer 

av kategorier medan vi har valt att strikt hålla oss till en tregradig skala för att undvika 

att underkategorierna blir för små och därmed få ett mindre produktunderlag inom varje 

kategori. 

3.3 Datainsamling och användning 

Vi har studerat de utvalda produkterna genom att simulera utfallet med hjälp av 

historiska tidsserier för varje produkts underliggande tillgångar. Anledningen till att vi 

valt historisk data när vi studerar våra produkter är att vi fångar in faktiska 

                                                 
14 En säljoption är out-of-the-money när dess lösenpris är lägre än priset på underliggande tillgång. 
(Briys & Bellalah, 1998) 
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marknadsrörelser som ägt rum i de underliggande tillgångarna vilket ger oss en viss 

indikation på hur tillgångarna i framtiden skulle kunna röra sig under olika 

marknadsförhållanden. Även om historiska kursrörelser, volatilitet eller korrelationer 

inte garanterar något om framtiden är det trots allt baserat på verkliga data. 

Beräkningsmodellerna beskrivs mer ingående i avsnitt 3.4. Ett alternativ till att använda 

historiska data är att använda sig av Monte-Carlo metoden vilken är en allmänt 

accepterad metod för att genomföra databaserade simuleringar. Det går att argumentera 

för båda metodernas för- och nackdelar men vi beslutade att använda historisk data för 

att kunna relatera till de historiska upp- och nedgångarna och som varit på marknaden 

under de senaste två decennierna. Användandet av historisk data kan dock ge upphov 

till vissa problem vilka vi kommer att behandla i senare delar av uppsatsen.  

Insamling av dataserier har skett från två olika externa källor, vilket gör datan sekundär 

(Bryman & Bell, 2011). Vi har använt oss av Reuters 3000 Xtra och Datastream 5.0, 

som båda är marknadsledande databaser för finansiell information och är endast 

tillgängliga för betalande kunder (Thomson Reuters, 2012a och 2012b). Båda dessa 

databaser ägs av Thomson Reuters och anses vara mycket tillförlitliga källor för 

dataserier och annan finansiell information. Valet att använda sekundärdata är naturligt 

då det är svårt att på egen hand skapa den data vi använt.  

Alla tidsserier har hämtats med en månadsvis frekvens från och med januari 1992 i de 

fall där det varit möjligt. Sammanställningen har skett i Microsoft Excel där tidsserierna 

sedan varit en grund för de modeller vi konstruerat.  

3.4 Beräkningsmodeller 

För att kunna replikera de utvalda strukturerade produkterna har vi använt oss av de 

marknadsföringsbroschyrer, slutliga villkor och fullständiga villkor som följer varje 

produkt och som finns tillgängliga på respektive arrangörs webbsida. Alla villkor och 

förutsättningar som omger produkterna har vi applicerat i enskilda modeller som vi 

konstruerat i Microsoft Excel. Modellerna har hjälpt oss att på ett konsekvent och 

effektivt sätt utföra ett stort antal beräkningar för varje produkt och de kan endast 

beräknas på ett sätt. Då produkternas avkastning är beroende av kursen för de 

underliggande tillgångarna vid start- och slutdag kommer vi att låta utsätta produkterna 
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för månadsvisa simulerade starter under hela mätperiodens omfång vilket resulterat i att 

vissa produkter simulerats upp emot 200 gånger. Produkterna får sedan existera under 

hela produktens löptid och därmed påverkas av de under löptiden rådande 

marknadsförhållanden. På detta sätt minimerar vi risken för att resultatet präglas av 

tajming. Normalt sett är en strukturerad produkt mycket beroende av hur marknaden ser 

ut vid den exakta tidpunkten för startdag och slutdag, men med denna metod har vi 

erhållit så pass många olika start- och slutdatum att vi kunnat minimera denna risk och 

därmed fått ett mer balanserat resultat. Vår mätperiod innehåller, i de fall där långa 

tidsserier finns tillgängliga, perioder av hög- och lågkonjunktur, kraftiga uppgångar och 

extrema fall vilka tillsammans representerar ett stort antal möjliga utvecklingar. 

Samtliga simuleringar kommer att utföras med hänsyn till alla de villkor och det 

courtage som respektive produkt innehåller för att exakt replikera produktens 

egenskaper. 

Med hjälp av våra utförda beräkningar kan vi uttala oss om sannolikheten för olika 

utfall, medel- och medianavkastning samt volatiliteten i placeringarna. Utav de risker 

som kvantifieras inom våra modeller är det i huvudsak marknadsrisken som får 

genomslag. Likviditetsrisk, kreditrisk och extrem företagsspecifik risk är exempel på 

risker som inte kvantifieras inom modellen. Likviditetsrisken blir osynlig i modellen i 

och med att vi endast jämför värdet på slutdagen och inte följer hur produktens värde på 

andrahandsmarknaden fluktuerar under löptiden. Kreditrisken får inget genomslag i 

våra beräkningar då varje emittent som emitterar dagens produkter av naturliga 

anledningar inte gått i konkurs under de gångna tjugo åren, hade så varit fallet skulle de 

inte existera i nuvarande skepnad och kunna genomföra nya emissioner. Om vi istället 

utvärderat historiska strukturerade produkter skulle konkurser av tidigare emittenter 

som Lehman Brothers och Kaupthing fått genomslag i studien. Extrem företagsspecifik 

risk kan uppstå i de strukturerade produkter som är konstruerade kring en aktiekorg där 

utfallet är beroende av kursutvecklingen av de i korgen ingående aktierna. I vissa fall är 

det utvecklingen för den sämst presterande aktien som bestämmer avkastningen och om 

ett ingående bolag då gått i konkurs kan hela investeringen i vissa fall gå förlorad. Av 

naturliga skäl har ingen av dagens strukturerade produkter inkluderat något bolag som 

redan försatts i konkurs, av den anledningen uteblir även effekten av denna risk i vår 

modell. I likhet med kreditrisken skulle denna risk påverkat resultatet om vi istället 
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undersökt historiska produkter då sannolikt någon produkt innehållit ett bolag som gått i 

konkurs under produktens löptid. Att vi inte lyckas kvantifiera dessa risker i våra 

modeller är en svaghet som vi tyvärr måste acceptera då vårt uppdrag bestod i att 

utvärdera nya produkter som finns på marknaden idag. För att kompensera för detta har 

vi valt att inkludera ett kapitel som beskriver dessa risker i ett mer kvalitativt utförande 

där läsaren får möjlighet att bedöma dessa risker och komplettera de kvantitativa 

utfallen som presenteras.  

Av logistiska anledningar har vi inte kunnat inkludera tidsserier och 

beräkningsmodellerna i sin helhet då de är mycket skrymmande. Vid frågor om 

tidsserier eller beräkningar ber vi er kontakta någon av författarna för mer information. 

Kontaktuppgifter finns i bilaga 7. 

3.5 Relevans 

Denna studie utgör ett underlag för potentiella investerare i strukturerade produkter då 

den kommer att ge dem förutsättningar för ett bättre beslutsunderlag. Studien kan även 

erbjuda ett informationsbidrag till de företag som arbetar med finansiell rådgivning då 

vi anser att den kan komplettera med objektiv information om strukturerade produkters 

prestationer. Vår uppdragsgivare, Finansinspektionen, anser att det är svårt för 

konsumenten att bedöma en strukturerad produkts villkor och egenskaper samt bedöma 

sannolikheten för ett visst utfall. Vår förhoppning är därmed att tydliggöra detta. Vi 

hoppas att alla berörda parter, såväl investerare, rådgivare och myndigheter kan dra 

nytta av denna studie och att den lämnar ett positivt informationsbidrag. 

3.6 Ansats 

Teorier inom finansiell ekonomi tillsammans med insamlad data, simuleringar, 

intervjuer och övrig empiri ger oss en god grund att stå på inför vår analys och slutsats. 

För ökad förståelse har vi även undersökt tidigare studier inom ämnet samt relevanta 

artiklar och litteratur. De simuleringar vi genomför av dagens strukturerade produkter 

med historisk data kommer att ge oss möjligheten att uttala oss om vilket utfall 

strukturerade produkter förväntas ge samt avkastningspotentialen i förhållande till dess 

risk. Vår ansats får anses vara abduktiv, en kombination av den induktiva och deduktiva 
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ansatsen då vi inte strikt varken tillämpar den induktiva eller deduktiva ansatsen 

(Saunders et al, 2007).  

3.7 Giltighet och tillförlitlighet 

Giltighet är enligt Bryman och Bell (2011) på många sätt det viktigaste kriteriet för en 

forskningsstudie. Modellens giltighet avser hur väl vi mäter det vi avser att mäta och är 

en grundläggande förutsättning för studiens giltighet. Den interna giltigheten avser 

orsak och verkan, det vill säga om vi med säkerhet kan konstatera att den oberoende 

variabeln helt eller delvis förklarar variationen i den beroende variabeln. Extern 

giltighet avser möjligheterna att generalisera resultatet, på i detta fall, strukturerade 

produkter som inte ingår i studien. (Bryman & Bell, 2011) 

Modellens giltighet uppfylls genom att vi från våra uppdragsgivare har fått klara 

direktiv av vad som ska mätas och hur detta ska ske. Vårt tillvägagångssätt styrs av vårt 

syfte, fokus och avgränsningar vilka identifierar vad som ska mätas. Den interna 

giltigheten säkerställs genom att produkternas villkor är tydliga och absoluta. Det är 

endast produkternas villkor som åsidosätter följsamheten med de underliggande 

tillgångarnas utveckling och orsakssambandet torde vara definitivt. Den externa 

giltigheten blir ett mått på studiens generaliserbarhet och resultatet på varje enskild 

produkt är unikt för den mätperiod och de villkor som anges. Vi kan i den meningen 

inte generalisera resultatet från en viss unik produkt till en annan. Men som 

produktkategori kan vi generalisera resultatet så till vida att den förväntade 

avkastningen är densamma även för produkter som står utanför denna studie under 

grundförutsättningarna för konstruktionen och dess villkor inte ändrats.  

Tillförlitligheten är enligt Bryman och Bell (2011) beroende av huruvida studien är 

repeterbar och om resultatet är konsistent. Denna studie baseras på tidsserier hämtade 

från förutbestämda perioder och under förutsättning att samma mätperioder används 

kommer resultatet att bli oförändrat. Vid val av andra mätperioder kommer resultatet 

vid en eventuell repetitiv studie att medföra annorlunda resultat, åtminstone mätt i 

absoluta tal då kurser för respektive tillgång varierar från dag till dag. Då vi använder 

oss av ett stort antal mätperioder som sträcker sig över olika konjunkturcykler och upp- 

och nedgångar är det dock sannolikt att resultaten inte kommer att skilja drastiskt. Med 
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detta som utgångspunkt anser vi att studiens tillförlitlighet är hög, i synnerhet i de delar 

som baseras på kvantitativa data då vår kvantitativa metod med faktiska tidsserier 

lämnar ett obefintligt utrymme till subjektiva tolkningar. De mer kvalitativa delarna av 

studien har en lägre tillförlitlighet då de är beroende av respondenternas och övriga 

källors personliga åsikter, tolkningar och förhållningssätt vilka skiljer sig åt dem 

emellan samtidigt som de kan förändras med tiden.  

3.8 Källkritik och begränsningar 

Utöver den kritik som lyfts fram i kapitel 3.7 vill vi komplettera med ett utökat 

resonemang kring våra källor. Vi bedömer att den litteratur som använts är mycket 

tillförlitlig och korrekt. Även de studier som vi inkluderat bedömer vi håller hög kvalité 

om inte annat anges. De inhämtade tidsserierna härstammar från tillförlitliga källor och 

denna typ av data är inte föremål för objektiv behandling, urval eller någon annan 

aspekt som kräver ett kritiskt förhållningssätt vilket i vissa fall kan vara ett problem 

med sekundärdata.  

Vi har kontrollerat att tidsserierna är baserade på rätt tillgång, rätt tidsperiod och ligger i 

de rätta cellerna i modellen. Avkastningsberäkningarna har i samtliga fall kontrollerats 

noga och exempelberäkningar har genomförts för att försäkra oss om att alla 

beräkningar är korrekta. Vanligtvis anger arrangören i sin marknadsföringsbroschyr 

exempelberäkningar på hur återbetalt belopp och den effektiva årsavkastningen blir vid 

givna utvecklingar på den underliggande tillgången. Dessa har varit till stor hjälp då vi 

kunnat använda samma exempel för att bekräfta att vi får samma resultat, om resultaten 

har skiljt har vi därmed kunna felsöka modellen tills dess att resultaten överensstämmer. 

Hur avkastningen beräknas återges ofta i marknadsföringsbroschyren och/eller de 

slutgiltiga villkoren vilket har underlättat kontrollen. När vi beräknat utfall, olika 

avkastningar och standardavvikelser etcetera har vi även där varit noggranna i våra 

beräkningar och kontrollerat resultatet mot den ingående datan. Utöver detta har vi 

genomfört stickprovskontroller av alla modeller och resultat.  

Trots alla kontroller finns det en risk för att något har kunnat bli fel genom att data 

hamnat i fel celler i vår modell, att beräkningsformler blivit felaktiga, produktvillkor 

feltolkats eller felbehandlats eller att andra fel i beräkningsmodellen uppstått. Men vi 
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vill försäkra om att vi i största möjliga utsträckning kontrollerat och kvalitetssäkrat alla 

delar av modellen och i de fall vi varit osäkra konsulterat med vår handledare eller 

annan tillgänglig expertis, vi har även tillfrågat aktuell arrangör vid ett par tillfällen för 

att försäkra oss om att vi har rätt beräkningar.  

Kritik mot det urval vi gjort är att de utvalda produkterna har konstruerats efter aktuella 

marknadsanalyser och marknadsvillkor samt med hänsyn till vilka exponeringar som 

arrangörerna tror att det ska finnas ett intresse för hos investerarna. Detta kan påverka 

resultatet då en produkt som spås en positiv utveckling med dagens förutsättningar 

eventuellt aldrig skulle konstruerats under de tidsperioder som vi har tillgängliga 

tidsserier för. En invändning mot den kritiken är att våra tidsserier, som tidigare nämnts, 

innehåller en stor spridning av marknadsutvecklingar och att väldigt många olika 

scenarier ryms inom dessa ramar. Vidare finns det en rad studier på att analytiker har en 

låg träffsäkerhet vad gäller deras förmåga att förutspå framtiden, bland annat har 

Malkiel (1995) i sin undersökning kommit fram till att analytiker som presterat på topp 

ett år löper ungefär 50 % chans att underprestera kommande år. Det finns därmed ingen 

garanti att dagens produkter kommer att prestera bättre än vad de åstadkommit inom 

ramen för våra simuleringar. Givetvis finns det undantag och det går att tänka sig 

scenarier där exempelvis ett enskilt bolag eller ett index har betydligt bättre 

framtidsutsikter nu jämfört med vad de presterat under tidsseriens tidigare delar.  

För att bemöta denna invändning mot giltigheten av våra egna simuleringar och som en 

kontroll av vårt resultat presenterar vi även avkastningar för en större mängd produkter 

som förfallit samt refererar till en tidigare studie som baserats på förfallna produkter. 

Vår uppfattning är att om avvikelserna mellan de förfallna produkterna och våra 

simuleringar inte skiljer sig på ett betydande sätt finns det anledning att argumentera för 

att våra resultat som simuleringarna givit inte nödvändigtvis påverkats av att 

produkterna är konstruerade utifrån arrangörernas nuvarande marknadstro.  

3.9 Intervjuer 

Den empiri som bygger på intervjuer eller andra personliga åsikter måste anses vara 

subjektiv och de bedömningar och slutsatser som respondenterna uppger ska därför 

tolkas med detta i åtanke. I de fall respondenterna bidrar med kvantitativa uppgifter har 
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vi i möjligaste mån försökt att kontrollera uppgifterna och jämföra dem med andra 

källor för att se om uppgifterna är entydiga. I urvalet av respondenter har vi valt att 

kontakta de personer och företag som vi bedömer har relevant kunskap och något att 

tillföra studien. Intervjuer har skett både ansikte mot ansikte med respondenten samt per 

telefon. 

När det gäller kvantitativa studier är det enligt Bryman och Bell (2011) i huvudsak 

strukturerade intervjuer som används. Strukturerade intervjuer genomförs på ett 

standardiserat sätt där frågorna läses upp på samma sätt och i samma ordning och följer 

strikt ett förutbestämt mönster. Tanken är att respondenterna ska delta i intervjun inom 

ett och samma sammanhang för att låta svaren aggregeras för att sedan tolkas och i 

många fall även kodas för att processas i statistikprogram. Denna studie bygger i 

huvudsak på simulerade beräkningsmodeller och syftet med intervjuerna är att 

komplettera dessa data med förklaringar, förtydligande och nya infallsvinklar som kan 

vara av intresse vid en mer allmän bedömning av strukturerade produkter. Detta 

underlättar processen att ta hänsyn till de aspekter som är svåra att kvantifiera och som 

inte ges utrymme i de matematiska beräkningarna. För att på bästa sätt uppnå detta har 

vi valt att använda oss av en intervjumodell som Bryman och Bell (2011) kallar 

ostrukturerad intervju. Ostrukturerade intervjuer medför kompromisser inom giltighet 

och tillförlitlighet men har fördelen att respondenterna ges större frihet att tala om det 

som de tycker är mest relevant. Detta är normalt ett ovälkommet inslag i kvantitativa 

studier men uppfyller vårt specifika syfte med intervjuerna. I praktiken ger det oss 

friheten att konstruera och anpassa frågor utifrån vad vi anser lämpligt inför varje 

intervjutillfälle och det finns utrymme för följdfrågor och att låta respondenten 

komplettera och fördjupa sig inom vissa områden. (Bryman & Bell, 2011) 

Inför varje muntlig intervju har vi därför sammanställt ett antal frågor som vi önskar få 

besvarade samtidigt som vi ger utrymme till friare diskussioner och nyuppkomna 

frågeställningar. Dessa intervjuer har antecknats av en till två personer för att 

möjliggöra analys och ordagranna citat. Inledningsvis försökte vi få tillåtelse till 

inspelning men då respondenter framförde en negativ inställning till detta övergick vi 

till att enbart anteckna. Fördelen med inspelade intervjuer är att uttalanden i detalj kan 

kontrolleras i efterhand och att risken för feltolkningar och felcitering minskar.  
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Nackdelen med att spela in intervjuer är enligt Jacobsen (2002) att respondenten kan bli 

nervös och uttrycka sig mer reserverat. Samtliga intervjupersoner har tagit del av de 

huvudsakliga frågorna i förväg för att underlätta förberedelser och ge dem chansen att 

kontrollera och ta fram uppgifter vid behov. I samband med detta har de även fått 

studiens syfte förklarat för sig. Vi har i möjligaste mån försökt att ordna muntliga 

intervjuer men i vissa fall har avstånd eller brist på tid resulterat i intervjuer över e-post 

och telefon.  

Alla intervjuer har genomförts med en öppen avsikt då vi anser att frågorna inte är 

direkt känsliga samtidigt som det enligt Jacobsen (2002) är ett etiskt krav att 

respondenten ska få veta vad svaren används till.  

3.10 Presentation av respondenterna 

Alexander Ekbom, Standard & Poor’s  

Rating Specialist Financial Institutions Ratings Standard & Poor’s. Ekbom har arbetet 

som analytiker av finansiella institutioner på Standard & Poor’s under fem års tid och 

har en mycket god kännedom om hur kreditvärdigheten bedöms för banker och 

finansiella institut. Ekbom har med sin stora kunskap inom området för kreditrisk 

bidragit med fakta, statistik och förtydligat de aspekter som Standard & Poor’s bland 

annat utgår ifrån när de betygsätter den finansiella sektorn. Standard & Poor’s utger sig 

för att vara en oberoende aktör och vi utgår ifrån att Ekbom lämnat objektiva uppgifter 

med hög tillförlitlighet. Ekbom intervjuades per telefon den 26 april 2012.  

Pär Sjögemark, Handelsbanken 

Sjögemark har över 20 års erfarenhet från bankvärlden och har arbetat med 

strukturerade produkter i snart 15 år och är idag vice president för enheten Strukturerade 

produkter på Handelsbanken. Sjögemark har en mycket god kunskap om strukturerade 

produkter, allt ifrån konstruktion, analys och rådgivning och har kunnat hjälpa oss med 

mycket information. Sjögemark får i och med sin position anses vara subjektiv i sin 

uppfattning om strukturerade produkter vilket vi har tagit i beaktande. Intervjuades på 

Handelsbankens kontor i Stockholm den 3 maj 2012.  
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Nicklas Fahlström, Wassum 

Nicklas Fahlström arbetar på Wassum AB sedan 1996. Fahlströms nuvarande roll är 

kund- och projektansvarig men han har tidigare arbetat med bland annat 

investeringsanalys samt analys av finansiella produkter och tjänster. Fahlström har 

bidragit med intressanta uppslag, information om finansiella placeringar samt fungerat 

som sakkunnig i många av de frågor som vi haft under arbetets gång. Fahlström är 

genom Wassums tidigare studier väl bekant med strukturerade produkter och dess 

egenskaper. Intervju och diskussion i Stockholm 16 feb och 11 maj 2012, samt per 

telefon 14 feb och 24 april 2012.  

Anders Evenås, Finansinspektionen 

Enhetschef på Tillsyn Investerarskydd på Finansinspektionen. Evenås har tillsammans 

med Dahlberg varit med och utformat vårt uppdrag samt beskrivit hur 

Finansinspektionen arbetar med sin tillsyn. Evenås har bidragit med intressanta 

infallsvinklar och delat med sig av sin kunskap och erfarenhet inom finansiella 

placeringar. Intervju och diskussion i Stockholm den 16 feb och 3 maj 2012, samt per 

telefon den 9 mars 2012. 

Håkan Dahlberg, Finansinspektionen 

Finansinspektör på avdelningen Tillsyn Investerarskydd på Finansinspektionen. 

Dahlberg har varit vår huvudsakliga kontaktperson på Finansinspektionen och har följt 

arbetet och erbjudit förslag på metoder och infallsvinklar som varit mycket 

betydelsefulla för arbetets utveckling. Dahlberg har mycket god kunskap inom området 

för strukturerade produkter vilket varit till stor hjälp. Intervju och diskussion i 

Stockholm 16 feb och 11 maj 2012. 

3.11 Förförståelse och objektivitet 

Skribenterna studerar finansiell inriktning inom företagsekonomi på magisternivå och är 

väl bekanta med finansiella teorier inom derivatinstrument, portföljvalsteori, 

riskhantering och kreditmarknaden etcetera. En av skribenterna har även under en 

kortare tidsperiod arbetat hos ett värdepappersbolag med huvudinriktning mot 
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rådgivning och försäljning av strukturerade produkter. Tiden hos värdepappersbolaget 

har bidragit med en viss branschinsikt och möjligheten att närvara på seminarier och 

andra arrangemang med anknytning till strukturerade produkter och arrangörerna därav. 

En annan av skribenterna arbetar på bank och har därigenom i en viss omfattning 

kommit i kontakt med bankens rådgivning av finansiella placeringar. Dessa erfarenheter 

har i viss mån ökat vår förförståelse men borde inte i någon större utsträckning påverkat 

vår objektivitet. Vår absoluta ambition har varit att genomföra en objektiv och 

faktabaserad studie som inte påverkas av subjektiva bedömningar. Jacobsen (2002) 

anser dock att ingen forskning är helt värderingsfri och neutral men han betonar vikten 

av att forskare inte ska ta parti eller medvetet försöka få fram ett visst resultat. Vi 

skribenter saknar preferenser för ett visst resultat och har genomfört arbetet i en öppen 

och objektiv anda.  

Vår uppdragsgivare Finansinspektionen har i uppdrag att övervaka företagen på 

finansmarknaden för att säkerställa att det finansiella systemet fungerar effektivt och 

uppfyller kravet på stabilitet samt att verka för ett gott konsumentskydd i finanssektorn 

(Finansinspektionen, 2012). Det är viktigt att poängtera att Finansinspektionen saknar 

egenintresse för ett visst resultat i denna uppsats.  
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4 Tidigare studier 

4.1 Utvärdering av aktieobligationer 

Wassum, ett privat företag som bl.a. erbjuder rådgivningstjänster inom 

kapitalförvaltningsfrågor till institutionella kapitalägare, genomförde år 2008 en studie 

av strukturerade produkter. Syftet med undersökningen var att jämföra 

aktieindexobligationer med alternativa, mindre kostsamma placeringsalternativ. Vid 

tiden för studien fanns det elva stycken signifikanta emittenter/arrangörer på den 

svenska marknaden, varav fem valde att delta. Av de fem bestod tre av svenska 

storbanker samt två mindre specialiserade fondkommissionärer. Undersökningen var en 

produktstudie och deltagarna skulle hållas anonyma.  

Två större frågeställningar eller snarare problem låg till grund för studiens syfte, 

nämligen, hur man kunde kvantifiera värdet av kapitalskyddet av produkterna, samt 

vilket det faktiska ekonomiska värdet i dessa produkter var.  

Undersökningen omfattade 833 stycken aktieobligationer som till fullo emitterats och 

förfallit under femtonårsperioden från och med maj 1993 till och med april 2008. 

Jämförelse har sedan gjorts med portföljer innehållande ”klassiskt” diversifierade 

tillgångsslag med ett liknande kapitalskydd. Mer konkret har en så kallad ”buy and 

hold”-strategi upprättats genom en simulering av investering i marknadsindex med 

samma löptid som produkterna. Buy and hold innebär att tillgångarna behålls genom 

hela investeringsperioden. Resultatet bestod i att sedan jämföra den effektiva 

årsavkastningen för produkterna samt de replikerande portföljerna. 

Följande diagram visar den årliga avkastningen för de 833 aktieobligationerna utgivna 

och förfallna mellan maj 1993 och april 2008, inklusive kostnader för dessa, samt 

avkastning per år för ränte-, och aktiemarknad. 
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Figur 3, Resultat – Avkastning per år (Wassum, 2008) 

Den genomsnittliga avkastningen för aktieobligationerna var något högre i jämförelse 

med avkastningen för ränteplaceringarna, men medianavkastningen för 

ränteplaceringarna har samtidigt varit väsentligt högre än medianavkastningen för 

aktieobligationerna. Resultatet visade även att 36 % av alla aktieobligationerna hade en 

negativ årsavkastning samtidigt som MSCI World och SIXPRX båda hade en 

genomsnittlig avkastning som var betydligt högre än aktieobligationerna, men även en 

högre risk på nedsidan i de mest extrema utfallen. 

För att sedan utvärdera kapitalskyddet hos aktieobligationerna utgår man i studien ifrån 

den produkt som genererat lägst avkastning med en löptid om tre år och jämför med en 

portfölj bestående av aktie-, och obligationsinvesteringar med samma lägsta avkastning.  

 

Figur 4, Kapitalskyddets värde – analys av ”worst case” (3 år) (Wassum, 2008) 
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Replikerande portfölj består till 44 % av obligationer och 56 % av aktier. På så sätt 

erhålls samma risk på nedsidan som i aktieobligationer, men med en historisk 

avkastning som i genomsnitt är 2,5 procentenheter högre per år. 314 av 833 

aktieobligationer har haft en löptid om tre år. Av dessa hade 165 stycken en negativ 

årsavkastning, vilket motsvarar ca 53 %. Av diagrammet ovan kan även utläsas att 9,3 

% av antalet aktieobligationer haft en högre avkastning än den replikerande portföljen. 

På grund av att en passiv buy and hold-strategi har tillämpats kan, enligt Wassum, 

privata investerare investera i portföljen till en total kostnad om 0,35 %. 

Följande diagram visar den portfölj med samma historiska avkastning som 

aktieobligationer 

 

Figur 5, Ekonomsikt innehåll – analys av avkastningen (Wassum, 2008) 

I övrigt diskuteras vikten av att, som investerare, förstå kreditrisken. I studien 

understryks att man alltså inte räknat in denna risk i ovanstående uträkningar, utöver det 

faktum att en högre ränta på obligationen ger ett större utrymme för fler antal köpta 

optioner, vilket ger en högre deltagandegrad. Vidare diskuteras även problematiken 

kring inlåsning av avkastning eller med andra ord likviditetsrisken. Realisering av 

eventuell vinst kan i vissa fall inte ske utan att investeraren får betala betydande 

ytterligare kostnader. Bidragande till denna risk är utställarens betalningsförmåga. 

Utöver kreditbetyget är det svårt att bedöma denna så långt in i framtiden, vilket inte har 

tagits hänsyn till i studiens uträkningar. Slutligen diskuteras även de kostnader som 

investeraren får betala för att investera i produkten. Wassum konstaterar på att i de 
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flesta fall betalas en årlig löpande kostnad mellan 0,5 och 1,0 % per år i 

arrangörsarvode. Utöver detta tillkommer även ett courtage om mellan 1 och 3 %, vilket 

ytterligare bidrar med en årlig kostnad om mellan 0,5 och 1,0 %. Detta summeras upp 

till en total kostnad om mellan 1,0 till 2,0 % per år. 

Sammanfattningsvis konstaterar man, ur en privatinvesterares synvinkel att de mindre 

kostsamma replikerande portföljerna presterar bättre än aktieindexobligationer i form av 

genomsnitts- och medianavkastning. Vidare beskriver Wassum att man som investerare 

inte kan räkna med att erhålla den genomsnittliga avkastningen då denna i högsta grad 

påverkas av extremfall. Istället kan man med större sannolikhet förvänta sig den 

kostnadsjusterade medianavkastningen, vilket i studien uppgick till 3,2 % för 

aktieindexobligationer.  

Vidare konstaterar man även på Wassum att de produktindex som vissa arrangörer 

presenterar för kunder som står inför ett investeringsbeslut är missvisande i den mening 

att de produkter som ingår har inte alla anskaffats under samma tidpunkt, utan snarare 

till värden spridda över tiden. Att utgå från en tidpunkt och addera in fler produkter med 

tiden, det vill säga räkna med att marknaden anskaffats vid utspridda tidpunkter kallar 

Wassum för ”accelererande snittning av anskaffningsvärdet i den underliggande 

marknaden över tiden”. 

(Wassum, 2008) 

4.2 Trafikljusrapporten 2012 

Söderberg & Partners är en ledande aktör inom finansiell rådgivning på den svenska 

marknaden som årligen sammanställer en trafikljusrapport där de med hjälp av 

analysmodeller bedömer och betygsätter finansiella aktörers produkter. Strukturerade 

produkter är ett av de områden som de undersöker. Trafikljusrapporten för 2012 anger 

att inflödet till strukturerade produkter i Sverige under 2011 var 40 miljarder kronor 

vilket påstås vara i nivå med året innan men en klar nedgång från 2007 då det 

emitterades produkter till ett värde av 95 miljarder kronor. Trenden som de ser inom 

produktsegmentet är att det blir vanligare med produkter som saknar fullt kapitalskydd 

och att de låga räntorna och det höga optionspriset har resulterat i att det är svårt att 
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skapa produkter med attraktiv koppling till aktiemarknaden. För konstruktionen ska bli 

billigare ställs det enligt Söderberg & Partners ofta ut en säljoption vilket ger det 

svagare kapitalskyddet. I rapporten beskrivs att strukturerade produkter är relativt 

komplexa och att det är svårt för den genomsnittliga investeraren att bedöma 

kostnaderna som är förknippade med produkten.  

Analysen som trafikljusrapporten bygger på utgår från ett kostnadsperspektiv utgår ifrån 

en kvantitativ analys av produktens marginal vilket de anger som skillnaden mellan vad 

slutkund betalar för produkten mot vad obligationen och optionen kostar att köpa på 

marknaden. En produkt med lägre marginal än alternativa investeringar erhåller ett 

grönt betyg, produkter vars marginal inte är lägre än alternativa investeringar erhåller ett 

gult betyg och produkter med en otillbörligt hög marginal ges ett rött betyg. Att 

arrangörerna justerar de indikativa villkoren till kundens fördel när detta är möjligt 

påverkar också betyget i positiv riktning.  

Analysen genomför Söderberg & Partner genom att genomföra en nuvärdesberäkning 

på obligationen med hänsyn till kreditrisken och en stokastisk modellering tillsammans 

med Monte Carlo-simulering för värdering av optionen. Hänsyn tas till förväntade 

utdelningar, volatilitet, räntan, korrelationer etcetera.  

Utifrån trafikljusrapportens resultat delar Söderberg & Partner ut ett pris till årets 

leverantör av strukturerade produkter som 2012 tilldelades SEB med ett snittbetyg på 

2,23 (medelbetyg sätts genom 3 grön, 2 gul, 1 röd). För att utvärdera sitt betygssystem 

följer de tidigare betygsatta produkters utveckling och enligt trafikljusrapporten har de 

produkter som tilldelades grönt betyg under 2010 uppvisat en genomsnittlig utveckling 

som är 5 % bättre än de röda produkterna. En uppföljning sedan starten år 2006 visar att 

de gröna produkterna uppvisar ett betydligt bättre resultat än både gula och röda 

produkter. 

(Söderberg & Partners, 2012) 
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4.3 Investment Returns from Tracker Funds and 

Guaranteed Equity Bonds 

I denna studie har författarna undersökt hur tio kapitalskyddade strukturerade produkter 

i Storbritannien med en löptid på fem år presterar i förhållande till den underliggande 

tillgången. Alla produkter i urvalet var utgivna av National Savings & Investments 

(NS&I) och hade FTSE100 som underliggande tillgång. FTSE100 är ett index som 

representerar utvecklingen hos Storbritanniens 100 största företag. Författarna har sedan 

hämtat data från förfallna produkters avkastningar från utgivarens hemsida och jämfört 

dessa med den avkastning en direkt investering i en indexföljande fond hade inneburit.  

Författarna inledde med att identifiera alla produkter som givits ut av NS&I och studera 

deras egenskaper samt vad de avkastat i förhållande till hur index utvecklats. Sedan 

identifierades landets tre största indexföljande fonder som fanns till teckning när den 

allra första emissionen av strukturerade produkter gavs ut 2002. Dessa tre fonder har 

sedan slagits samman och ett medelvärde för deras avkastning har använts vid senare 

jämförelser.  

Själva jämförelsen har gått ut på att fiktivt köpa indexfonden på samma dag som varje 

strukturerad produkt startat och sedan sålt den samma dag som produkten förfallit för att 

i slutändan jämföra avkastningen.  

Vid redovisningen av resultatet förklarar man varför den enda produkten som presterat 

bättre än det underliggande indexet gjort det just då. Produkten hade förfallodatum i 

november 2008, det vill säga två månader efter Lehman Brothers konkurs, men det var 

inte på grund av att kapitalskyddet som produkten presterat bättre än index. Det var för 

att fonden sålts på en av årets lägsta siffror i och med den ekonomiska krisen medan den 

strukturerade produkten dragit fördel av en asiatisk svans och beräknat sin slutkurs på 

de senaste sex månaderna. Här belyses problemet med att inte kunna sälja en 

strukturerad produkt när investeraren önskar och kan på så vis tvingas till en icke 

optimal avkastning. 

Som en längre jämförelse, eftersom de testade produkterna alla förfall mellan 2007 och 

2010, har författarna granskat data över de senaste 107 åren för att undersöka om det 
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finns tillfällen en kapitalskyddad strukturerad produkt är ett fördelaktigt 

investeringsalternativ. De fann att det bara har existerat 15 år när en indexföljande fond 

skulle ha genererat negativ avkastning och en kapitalskyddad strukturerad produkt 

skulle vara intressant. Samtidigt tar de upp att de en indexföljande fond skulle avkastat 

bättre resterande år, i vissa fall med en stor marginal. 

De konstaterar som slutsats att de indexföljande fonderna i nio av tio fall har presterat 

bättre än de kapitalskyddade strukturerade produkterna. En av huvudanledningarna till 

detta är enligt studien att de strukturerade produkterna inte får del av de utdelningar 

fonden får. Ytterligare en mindre anledning förklaras vara en skiljande behandling av 

skatter i de båda investeringsalternativen. 

(Bryant & Sullivan, 2011) 
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5 Referensram 

5.1 Optionsteori 

En option ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en tillgång 

på ett bestämt datum i framtiden (lösendag), till ett förutbestämt pris (lösenpris) (Briys 

& Bellalah, 1998). För att inneha denna rätt betalar köparen en premie till utställaren. 

För utställaren innebär det däremot en skyldighet att fullfölja sina åtaganden i form av 

köp eller försäljning av den underliggande tillgången till det avtalade lösenpriset på 

lösendagen (Hull, 2009). Sammanfattningsvis kan man enligt Nilsson (1999) säga att 

optionshandel är handel i rättigheter du betalar för och skyldigheter du får betalt för. En 

option kan vara av antingen amerikansk eller europeisk karaktär. Den förstnämnda kan 

lösas under löptidens gång, medan den europeiska endast kan lösas in på lösendagen. 

Värt att nämna är att de mest handlade optionerna är av amerikansk karaktär (Hull, 

2009). Optioner handlas normalt sett på börsen eller via den så kallade over-the-counter 

marknaden (OTC). Vanligt förekommande underliggande tillgångar, det vill säga 

tillgångar optionen är kopplad till är aktier, valutor och olika index (Hull, 2009). 

Till skillnad från att vara direktinvesterad i till exempel aktier eller obligationer, där 

investeraren måste äga fler aktier eller obligationer för att i absoluta termer öka sin 

avkastning, kräver derivat en relativt liten insats i form av en premie. Satt i relation till 

aktier och obligationer är optioner ett mindre kapitalintensivt sätt att investera. Detta 

kallas för hävstångseffekt (Lindqvist & Malmström, 2010). 

Enligt Hull (2009) finns det tre huvudsakliga syften med optioner då dess mångsidiga 

egenskaper gjort dem till ett populärt investeringsverktyg. Vidare anser Hull att den 

övergripande fördelen är dess likviditet. Detta på grund av den stora volymen 

investerare, alla med olika incitament, som är villiga att handla i optioner. 

Det första syftet är kurssäkring, hedging, av den underliggande tillgången. Äger 

investeraren en aktie och har en tro om att denna kommer sjunka i värde kan en option 

köpas, till kostnaden av en premie, som säkrar försäljning till ett visst pris. Man 

undviker på så sätt avyttra eller ändra sitt innehav i aktien. Det andra syftet är när 

investeraren önskar undvika exponering mot motsatta kursrörelser i underliggande 
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tillgång och spekulerar genom en lång position i marknaden. Investeraren har då 

förhoppningar om att priset på tillgången kommer att stiga eller sjunka beroende på 

valet av option. Den tredje anledningen till att som investerare handla med optioner är 

enligt Hull inlåsning av så kallade felprissättningar i marknaden, vilket även benämns 

arbitrage. Arbitrage involverar inlåsning av en riskfri investering genom att samtidigt 

ingå transaktioner i två eller flera marknader (Hull, 2009). 

5.1.1 Olika typer av optioner 

Barriäroptioner låter innehavaren av optionen gå in eller ut vid specifika prisnivåer på 

den underliggande tillgången, enbart vid bestämda dagar under optionens löptid. Från 

innehavarens synvinkel kommer ett korsande av priset på den förbestämda barriären vid 

lösendagen, eller någon gång under löptiden, betyda att optionen träder i kraft eller 

förfaller värdelös, beroende på vilken typ av option det är. Dessa egenskaper gör att så 

kallade up-and-out och down-and-out optioner är dyrare än standardoptioner, medan up-

and-in och down-and-in optioner istället blir billigare. Optioner av denna sort kan vara 

av europeisk, amerikansk eller quasi-amerikansk karaktär, vilket innebär att de kan 

lösas in vid löptidens slutdag, när som helst innan eller vid förbestämda dagar innan 

(Briys & Bellalah, 1998). Följande förklarande exempel av olika typer av exotiska 

optioner har syftet att öka läsarens allmänna förståelse kring den komplexa 

uppbyggnaden av strukturerade produkter, samt hur användandet av dessa påverkar den 

färdiga produktens villkor och investerarens avkastning.  

Up-and-out Put 

Även benämnd “knock-out” option. Den specifika egenskapen är att om priset på den 

underliggande tillgången överstiger ett förutbestämt värde under optionens löptid 

(knock-out barriär) kommer optionen förfalla värdelös. Det betyder att om en 

investerare köper en upp-and-ut säljoption på exempelvis OMXS 30 som handlas till 

1000 SEK, med ett års löptid samt en knock-out barriär på 1050 SEK. Om priset inte 

överstiger barriären under löptiden kommer investeraren erhålla en avkastning 

motsvarande en standard europeisk säljoption. Om priset på OMXS 30, någon gång 

under löptiden och/ eller vid löptidens slutdag, handlas till eller över 1050 SEK, 

förfaller den istället värdelös (Briys & Bellalah, 1998). 
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Up-and-in Put 

Är en omvänd Up-and-out Put, det vill säga, om priset på den underliggande tillgången 

överstiger den förutbestämda gränsen någon gång under optionens löptid kommer 

optionen istället ha ett värde och generera en avkastning motsvarande en standard 

säljoption (Briys & Bellalah, 1998).  

Down-and-out call 

Har liknande funktion som en down-and-out put bortsett från barriärnivån. Om priset på 

den underliggande tillgången handlas över den nivån motsvarar avkastningen samma 

som en standard köpoption, annars är dess värde noll. För att ge ett mer konkret 

exempel kan vi anta att investeraren köpt en down-and-out call. Denna ger rätten att 

köpa exempelvis GBP och sälja USD vid 1,6, med en barriär om 1,54, vilket är under 

lösenpriset och optionen är out-of-the-money15. Huruvida investeraren kommer erhålla 

en positiv avkastning vid löptidens slut beror alltså på om priset på den underliggande 

tillgången handlas till 1,54 under optionens löptid. Om inte förfaller optionen värdelös 

eller upphör att verka (Briys & Bellalah, 1998). 

Up-and-out call 

Definieras på samma sätt som en down-and-out köpoption med skillnaden att knock-out 

barriären istället är in the money. Optionens funktion upphör alltså att existera när priset 

på den underliggande tillgången, någon gång under löptiden handlas till eller över 

barriären, som ligger över både det nuvarande priset och lösenpriset (Briys & Bellalah, 

1998).  

Asiatiska Optioner 

Har den specifika egenskapen att dess avkastning beror på den underliggande 

tillgångens genomsnittliga pris under en förutbestämd tidsperiod, fram till löptidens 

slut. Exempelvis blir avkastningen för en asiatisk option ett genomsnitt av de senaste 

                                                 
15 En köpoption är out-of-the-money när dess lösenpris är högre än priset på underliggande tillgång. För 
en säljoption som är out-of-the-money gäller att lösenpriset är lägre än för den underliggande tillgången. 
(Briys & Bellalah, 1998) 
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tolv månadernas respektive stäningskurser, alltså genomsnittet av 13 mätpunkter. Både 

aritmetisk- och geometrisk snittning används (Briys & Bellalah, 1998). 

Shoutoptioner 

Har egenskapen att innehavaren när som helst under löptiden kan låsa in vinster. Vid 

optionens löptids slut erhåller investeraren avkastningen liknande en europeisk option 

eller, i det fall underliggande tillgångens pris är högre än lösenpriset, den ”inlåsta” 

prisskillnaden. Anta att lösenpriset är 50 kronor samt att innehavaren av en köpoption 

av denna sort när som helst kan låsa in en vinst över 60 kronor. Om slutkursen på 

lösendagen är mindre än 60 kronor men mer än 50, erhåller innehavaren avkastning 

liknande en vanlig europeisk köpoption. Om kursen, under löptiden, handlas över 60 

kronor har innehavaren möjligheten att låsa vinsten. Vidare kan innehavaren även 

fortsatt låsa in vinster men vilket får konsekvensen av en högre slutgiltig premie (Hull, 

2011). 

5.2 Obligationsteori 

En obligation är ett certifikat utfärdat av en låntagare, som i sin tur förbinder sig att 

betala tillbaka det lånade beloppet till innehavaren av certifikatet vid en bestämd 

tidpunkt. Det lånade beloppet tillsammans med ränteutbetalningen benämns nominellt 

belopp och tiden fram till förfallodagen, benämnt löptid, leder fram till dagen för 

utbetalning av det nominella beloppet (La Grandville, 2001). I Sverige är de stora 

utgivarna av obligationer den svenska staten, banker, bostadsinstitut och svenska 

företag (Lindqvist & Malmström, 2010). Vidare är det nollkupongobligationer och inte 

kupongobligationer som används vid konstruktionen av strukturerade produkter. Dessa, 

till skillnad från kupongobligationer, som regelbundet utbetalar ränta i form av 

kuponger under obligationens löptid, utbetalar enbart en ränteutbetalning vid löptidens 

slut (La Grandville, 2001).  

För att låna ut pengar erhåller långivaren ersättning i form av ränta. Denna rätt gäller 

oavsett om emittenten av obligationen går med vinst eller förlust. Räntefoten, i form av 

en enskild utbetalning, erhålls av långivaren på obligationens förfallodag. Eftersom 

långivaren inte erhåller några kupongutbetalningar säljs den till ett pris lägre än det 
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nominella beloppet (Hull, 2009). Obligationens teoretiska pris går följaktligen att 

beräkna utifrån nuvärdet av alla kommande kassaflöden långivaren erhåller under 

obligationens löptid, oavsett kupong eller inte (La Grandville, 2001). 

Enligt La Grandville (2001) är det två stycken olika typer av risker kopplade till 

investeringar i obligationer. Det enda fallet då långivaren inte erhåller det nominella 

beloppet är då emittenten inte klarar av att fullfölja sina betalningsåtaganden vilket 

utgör en kreditrisk gentemot emittenten. Så länge inte låntagare ställer in sina 

betalningar kan investeraren räkna med att erhålla en ränteintäkt under obligationens 

löptid. Dock skall påpekas att detta inte garanterar en, i absoluta termer, positiv 

avkastning på grund av den ränterisk obligationer (och andra investeringar med fast 

ränta) är utsatta för. Om marknadsräntorna stiger under löptiden kommer priset på 

obligationen falla, vilket för innehavaren av obligationen innebär en orealiserad förlust 

och vice versa. Vidare är det är tillgång och efterfrågan på den finansiella marknaden 

som styr nivån på obligationsräntan vilket i sin tur bestämmer nuvärdet på obligationen.  

Förutsatt att utgivaren av obligationen inte ställer in sina betalningar, säkrar på så sätt 

obligationsdelen att det nominella beloppet betalas ut på lösendagen till köparen av den 

strukturerade produkten. Det innebär även att risken för investeraren att på slutdagen 

erhålla en negativ avkastning är lägre än en direktinvestering i aktiemarknaden utan 

hänsyn till courtage och inflation (Lindqvist & Malmström, 2010). 

5.3 Portföljvalsteori 

Portföljvalsteorin behandlar hur en investerare på bästa sätt borde allokera sina 

tillgångar för att maximera dess avkastning givet en viss risk. Risk definieras i finansiell 

ekonomi som sannolikheten att ett värde på slutdagen inte är vad man förväntar sig att 

det ska vara, och kallas även standardavvikelse eller varians i dessa sammanhang. Om 

värdet på en tillgång under löptiden skiftar mellan att vara mycket lågt respektive högt 

är sannolikheten att beloppet man får tillbaka skiljer sig från det förväntade. (Vinell & 

De Ridder, 1999) Avkastningen i framtiden går inte att veta och därför beskrivs den 

alltid som förväntad snarare än faktisk. 
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Diversifiering beskrivs också som ett viktigt element i en portföljvalsprocess där det 

teoretiskt går att utnyttja förhållanden mellan olika tillgångar (kovarians) och sänka sin 

portföljs riskprofil (Vinell, 2007). Det räcker dock inte att addera fler tillgångar för att 

öka diversifieringen på bästa sätt, effektivast blir det om portföljen kompletteras med 

tillgångar från olika branscher. Detta för att det är mer troligt att företag i samma 

bransch kommer följa samma utveckling. Det är samtidigt viktigt att vara medveten om 

att det inte är möjligt att eliminera all risk genom att bara diversifiera. Markowitz 

(1952) tar upp att en investerare antas se förväntad avkastning som en önskvärd 

egenskap och standardavvikelse för avkastningen som en icke önskvärd egenskap hos 

en investering. Markowitz beskriver också hur kapitalet ska fördelas mellan olika 

tillgångar för att skapa en effektiv portfölj med maximerad avkastning med hänsyn till 

risk. Det finns också problem vad gäller att avgöra vilken förväntad risk och avkastning 

som ska användas för respektive tillgång men Markowitz rekommenderar användandet 

av historiska data men anser att det borde finnas bättre och mer relevanta metoder. 

(Markowitz, 1952) 

I strukturerade produkter är ofta den underliggande tillgången ett eller flera index. I och 

med det minimerar en investerare en stor del av den företagsspecifika risk som 

föreligger i många andra investeringsalternativ (Vinell & De Ridder, 1999).  Det finns 

dock exempel på strukturerade produkter som har enskilda aktier som underliggande 

tillgång och det är då viktigt att ta hänsyn till att standardavvikelsen för en aktie är 

mycket högre än för en portfölj med två olika aktier. Det finns exempel på att den 

företagsspecifika risken bara minskar marginellt i portföljer med över 15 tillgångar. 

(Bodie, et al., 2011) 

Market Timing är väldigt relevant för en investerare oavsett vilket tillgångsslag det 

handlar om. I sin renaste form handlar det om att välja när man ska placera sina pengar i 

säkra tillgångar och när man ska investera i marknaden. För en vanlig investerare 

handlar det snarare om att välja när man borde köpa och sälja tillgångar. (Bodie, et al., 

2011) För strukturerade produkter är denna risk relevant då de har bestämda löptider 

och en investerare själv inte kan välja när tillgången ska säljas och bara till viss del 

bestämma när de ska köpas då produkter bara ges ut på bestämda datum. 
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Figur 6, Exempel till portföljvalsteori 

I bilden visar vi problematiken med avkastning och risk. Till exempel att det finns ett 

val att investera i en av tre olika portföljer (A, B eller C). En lägre risk och lägre 

avkastning som i portfölj A är ett rationellt alternativ för dem som inte vill ta för hög 

risk. Vill investeraren istället öka risken kan portfölj B väljas och utsätta investeraren 

för en högre risk i utbyte mot en högre förväntad avkastning. Portfölj C skiljer sig dock 

mot de andra. Här är den förväntade risken lika stor som för portfölj B men 

avkastningen är istället bara i nivå med portfölj A. Ingen rationell investerare borde 

alltså välja portfölj C. 

Med tillgångar som aktier är det möjligt att göra beräkningar för att skapa en teoretiskt 

effektiv portfölj, men för strukturerade produkter är det svårare att skapa sig en 

uppfattning om förväntad avkastning och risk vilket gör det svårare att i praktiken 

applicera teorin på strukturerade produkter. 

En investerare som väljer att köpa strukturerade produkter med avsikt att hålla en viss 

risknivå eller diversifiering kan sällan garanteras en konsistent risk- eller 

diversifieringsnivå genom hela investeringsperioden. Detta eftersom oväntade händelser 

skulle kunna få produkter att bete sig på ett annorlunda sätt än vad som skulle vara 

önskvärt på grund av till exempel ett förändrat ränteläge. Att sälja eller köpa produkter 

under löptiden, återbalansera, tillåter att investeraren själv kan påverka sin totala risk 

eller diversifiering. En låg likviditet och höga transaktionskostnader är dock problem 

som gör att handel i produkterna är ineffektiv även om den är möjlig. (Bodie, et al., 

2011) 
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Bodie et al. (2011) delar in portföljvalsprocessen i tre delar. Den första är 

identifikationen av olika kombinationer av risk och avkastning för olika tillgångar. Efter 

det bör investeraren identifiera den optimala portfölj av riskfyllda tillgångar, givet 

insamlad data och prognosvärden, där risken minimeras till varje avkastningsnivå. 

Slutligen väljer investeraren den optimala portföljen genom att kombinera den 

riskfyllda optimala portföljen med riskfria tillgångar. 

En viktig aspekt att ta hänsyn till är att en strukturerad produkt följer ett index som inte 

tar hänsyn till utdelningar. På samma sätt påverkas en option av priset i den 

underliggande tillgång, är då den underliggande tillgången en aktie kommer priset på 

denna sjunka vid utdelning samtidigt som optionen inte får ta del av denna. (Vinell, 

2007) 

5.4 Principal-Agent Problem 

Principal-Agent problemet grundar sig i de intressekonflikter eller fall av moral hazard 

som kan uppstå vid en överenskommelse mellan två parter. På engelska kallas de två 

parterna the principal och the agent, där the principal är den part som anlitar the agent 

för att åt honom utföra ett uppdrag. Här kan the agent i vissa fall antas besitta den till 

hans fördel skeva informationen eller ha ett intresse för att inte uppfylla vad som 

förväntas av the principal. Problemet ligger i att en part skapar avtal eller 

överenskommelser med en annan part som inte är i the principals bästa intresse. 

(Eisenhardt, 1989). 

I figur 7 illustreras agentteorin. Man kan föreställa sig ett exempel där en kund (P, the 

principal) går till banken för att få rådgivning av en rådgivare (A, the agent). Kunden 

ger rådgivaren uppdraget att investera dennes pengar på bästa sätt. Rådgivaren 

investerar kundens pengar och avtalet är uppfyllt. Men rådgivaren kan antas ha ett 

intresse av att banken får så höga intäkter som möjligt och rekommenderar eventuellt 

inte det investeringsalternativ som faktiskt är bäst för kunden. Rådgivaren har 

förmodligen i flera fall en bättre överblick över vilka placeringsalternativ som finns 

tillgängliga eller är lämpliga och har därför ett informationsövertag som sätter kunden i 

ett underläge. 



REFERENSRAM 

37 
 

 

Figur 7, Illustrativt exempel - Principal-Agent problemet 

Syftet med Principal-agentteorin är enligt Eisenhardt (1989) att lösa två problem. Det 

första har att göra med problemet som uppstår när the agent och the principal har olika 

mål med avtalet. Det andra problemet är att det är antingen för dyrt eller tidskrävande 

för the principal att kontrollera vad the agent gör. I exemplet ovan skulle det inte vara 

försvarbart, varken tidsmässigt eller ekonomiskt, att ta reda på huruvida rådgivaren 

faktiskt placerade pengarna på bästa sätt om det inte rör sig om en mycket stor 

investering. 

Rådgivare som valt att ta en rådgivarlicens utfärdad av Swedsec har krav på sig att de 

som en del av ett värdepappersföretag är skyldiga att motverka intressekonflikter mellan 

kund och företag. De bör också vara familjära med vissa typer av risker. (Beckman et 

al., 2009). Enligt lagen om finansiell rådgivning ska näringsidkaren ”iaktta god 

rådgivningssed och med tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen”. Lagen 

kom till för att betydelsen av värdepappersplaceringar har kommit att öka för 

investeraren då till exempel privat pensionssparande har blivit viktigare för alla och 

trädde i kraft 2004. Nya tjänster har tillkommit och företag säljer idag andra placeringar 

än bara in- och utlåning som var vanligare förr vilket gör lagen viktig. Kunder väljer 

generellt också att ta mer risk och är inte främmande för att riskera att förlora en stor del 

av sitt investerade kapital. (Swahn & Wendleby, 2005) 

Eriksson (2006) tar upp ett par exempel på studier där betydelsen av konsumentens 

kunskap utvärderas. En studie konstaterar att kunder som saknar kunskap om finansiella 

tjänster också saknar förmågan att fatta ett fördelaktigt beslut utifrån deras 
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förutsättningar. En annan studie visar på att kunder med bristande kunskap antingen är 

ovilliga att alls köpa produkten och om de ändå gör det riskera att bli utsatta för oseriösa 

försäljare som säljer en produkt som kunden inte behöver eller är lämplig för kundens 

situation. 

Sedan länge har rådgivare sett problemen mellan egen intjäning och vad som är bäst för 

kunden men det finns vissa grundregler som flera källor uppger bör följas. Selin (1994) 

tar till exempel upp vikten av rådgivaren ska förvissa sig om att kunden förstår 

konsekvenserna av sitt beslut och att ett nekat köp kan vara en konsekvens. Det skulle 

inte vara önskvärt med en affär där en av parterna förlorar. 

5.5 Gratislunch-problematiken 

Konsumenter stöter då och då på möjligheten att få någonting gratis, till exempel när de 

erbjuds att köpa två varor och få en tredje utan extra kostnad. En vanligen accepterad 

teori kring detta fenomen är den om att det inte finns gratisluncher eller på engelska, 

there ain’t no such thing as a free lunch, baserat på de ”gratisluncher” amerikanska 

barer bjuder på ibland för att locka kunderna att köpa mer att dricka. Milton Freidman 

(1975) skriver i sin bok att det inte är möjligt att få någonting gratis utan att det 

föreligger en intressekonflikt mellan den som påstår att han ger bort någonting gratis 

och den som får någonting. I fallet med barerna är det lätt att förstå syftet medan det i 

andra fall är svårare att genomskåda handlingen. (Friedman, 1975).  

Kapitalskyddade strukturerade kan ibland ge sken av att erbjuda en gratis lunch 

marknadsföringen ibland anges att kapitalet skyddas utan att ge avkall på 

avkastningspotentialen.  

5.6 Prospektteorin 

Inom den ekonomiska beteendevetenskapen finns flera underordnade teorier. En av 

dessa är prospektteorin som beskriver val som involverar risk och där sannolikheten för 

olika resultat är känd. Teorin säger att personer tar beslut baserade på den potentiella 

vinsten eller förlusten istället för att se till det faktiska resultatet. En investering i en lott 

kan bedömas rationell sett till vad den kan ge för avkastning om investeraren inte väljer 
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att överväga hur osannolik den avkastningen faktiskt är och det är precis vad teorin 

beskriver. Med samma logik undervärderas samtidigt mer måttliga sannolikheter. 

Vidare tenderar människor att ta det säkra före det osäkra, även om de skulle kunna 

vinna på att ta mer risk, och väljer att satsa mindre än vad som skulle antas vara 

rationellt. Detta beror enligt Kahneman och Tversky (1979) på att personer i allmänhet 

upplever smärtan att exempelvis förlora 100 kronor större än glädjen de upplever om de 

vinner 100 kronor. 

Ta exempelvis en situation där en person ges 100 kronor och sedan får välja mellan att 

antingen satsa dessa 100 kronor, för att kunna vinna 300 kronor alternativt förlora allt, 

eller att behålla sina 100 kronor. Här säger teorin att personen i exemplet förmodligen 

väljer att behålla sina 100 kronor då risken att förlora överdrivs. Detta trots att det 

rationella beslutet skulle vara att satsa pengarna då väntevärdet för spelet (150 kronor) 

överstiger värdet av de säkra pengarna. (Kahneman & Tversky, 1979) 

 

Figur 8, Illustrativt exempel - Prospektteorin 

Bilden ovan visar hur personer enligt teorin värderar en förlust av samma värde som en 

alternativ vinst relativt mycket lägre, det gör mer ont att förlora än att vinna. En person 

antas bli mer olycklig av en förlust på de 100 kronorna i exemplet ovan än lycklig av en 

vinst på 300, även om dessa värden kan variera från person till person. 
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6 Empiri 

Empirikapitlet består av en genomgång av de olika risker som en investerare i 

strukturerade produkter ställs inför men som inte kvantifieras i de simuleringar vi 

genomfört. Dessa risker är relevanta och har en stor betydelse för den övergripande 

riskbilden.  

6.1 Kreditrisk 

Alla strukturerade produkter har en emittent, emittenten är den part som garanterar 

utbetalningen till investeraren vid löptidens slut. Återbetalningen av produkternas 

eventuella kapitalskydd samt avkastning är därför beroende av emittentens förmåga att 

fullfölja sina åtaganden. Om emittenten går i konkurs förlorar investeraren hela eller 

delar av sin investering vilket gör att strukturerade produkter medför en kreditrisk, även 

kallad emittentrisk, för investeraren. Enligt Riksgälden (2012) omfattas strukturerade 

produkter inte av den statliga insättningsgarantin varför denna risk är närvarande för 

alla som investerar i strukturerade produkter. Kreditrisken är en högst relevant 

riskfaktor och av naturliga skäl fångas denna risk inte upp i våra beräkningsmodeller. 

Av den anledningen kommer vi att redogöra för riskens betydelse genom att sätta 

kreditrisken i ett sammanhang som hjälper investeraren att fatta ett mer avvägt 

investeringsbeslut. Då kreditrisken enligt Alexander Ekbom (2012. Personlig 

kommunikation) är omöjlig att kvantifiera ges en bakgrund till kreditrisker som sedan 

följs upp med hur denna risk bedöms och vilka som utför bedömningarna.  

”Kreditrisken för strukturerade produkter är vad vi kallar ’low-

probability, high impact’ och är en viktig riskfaktor” Ekbom (2012) 

Bankkriser är ett vanligt förekommande fenomen. År 1997 genomfördes en studie som 

från 1970 och fram till 1997 identifierade 112 olika systematiska bankkriser i 93 länder 

samt 51 händelser i 46 länder som var på gränsen till att kvalificera som kriser. Då är 

inte den mer eller mindre världsomspännande bankrisen som inträffat under 2000- och 

2010-talet medräknade. (Rochet, 2008) 
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Den japanska ekonomen Koichi Hamada (2002) liknar finansiella kriser med en 

kärnkraftsolycka, de är nästan omöjliga att förutse och kostnaderna är mycket svåra att 

beräkna. Att kostnaderna för finansiella kriser kan bli mycket höga observerades inte 

minst under hösten 2008 då staten i många länder tvingades rädda banker. Exempelvis 

redogör det brittiska HM Treasury16 (2011) att den utestående skulden som den brittiska 

banksektorn innehar summerar till £456,33 miljarder, vilket motsvarar 31 % av landets 

BNP, innan återbetalningen påbörjades var toppnoteringen på £1,132 triljoner.  

På Royal Bank of Scotland (RBS)(2012) webbsida redogörs för deras åtaganden i 

strukturerade produkter och det framkommer att de emitterar ett flertal produkter på den 

svenska marknaden. RBS var den bank som enligt rapporten från HM Treasury (2011) 

krävde mest kapital från staten och enligt Jenkins (2011) kan det krävas ytterligare 

injektioner av kapital till RBS i framtiden. I samma artikel motiverar Moody’s 

nedgraderingen av mindre banker i Storbritannien med att det är mer sannolikt att staten 

låter de mindre bankerna gå under om de får finansiella problem. När Standard & 

Poor’s bedömer värdet av en stats eventuella stöd till banksektorn skiljer de enligt 

Ekbom (2012) på willingness och capacity.  

“Man skiljer på willingness och capacity. Ibland kan det finnas en 

hög grad av willingness men en låg grad av capacity vilket betyder 

att staten gärna vill hjälpa till men att de inte har någon möjlighet 

för att det kräver en för stor del av BNP, exempelvis Island. Vid 

stora krascher kan det, oavsett vilja, bli omöjligt för en stat att 

hjälpa branschen och om de hjälper kanske de endast prioriterar de 

seniora lånen medan andra som till exempel aktieägare inte blir 

prioriterade.” Ekbom (2012) 

Ekbom beskriver dock att om det finns en ovillkorad garanti som är vattentätt får den 

garanterade parten samma kreditbetyg som den garanterande. Statens stöd till banker 

kategoriseras i tre kategorier där interventionist är den starkaste typen av stöd, detta är 

dock inte tillåtet inom EU. Nästa steg, supportive, är den kategori som Standard & 

Poor’s bedömer att alla länder i Västeuropa tillhör och innebär att staten har en vilja att 

                                                 
16 Motsvarande Finansdepartementet 
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hjälpa bankerna. Uncertain som är det tredje steget innebär att det är osäkert huruvida 

staten vill gå in med stöd. Att en stat uttalar att de vill stödja en bank innebär enligt 

Ekbom inte att de till hundra procent alltid kommer att göra det utan poängterar att det 

kan uppkomma ett scenario där det uppstår en enorm press på ett land med låga BNP-

siffror och hög arbetslöshet vilket kan försätta hela banksektorn ur spel. Enligt Ekbom 

bedöms hur en stat agerar, vad som uttalas och vad de gör vilket sedan alltid ingår i 

bedömningskriterierna.   

Svenska banker har enligt Urban Bäckström (2011) en historia av återkommande kriser 

som främst uppstått i perioder av strukturförändringar då investerare och långivare 

upptäcker nya vinstmöjligheter. Den stora bankkrisen som ägde rum i Sverige under 90-

talets början är möjligen den mest kraftfulla. Tidigare riksbankschef och dåvarande VD 

på Stadshypotek Lars Wohlin, hävdar att Riksbankens upphävande av 

utlåningsrestriktioner år 1985 var grundorsaken till bankkrisen. Wohlin skriver att 

Stadshypoteks utökade sin lånestock från 100 miljarder till 200 miljarder kronor under 

åren 1985 till 1990. Wohlin skriver vidare att han för egen del inte förutsåg någon 

bankkris utan istället förutspådde fortsatt hög inflation och nya devalveringar. (Lars 

Wohlin, 1998) 

6.1.1 Kreditbetyg 

För att bedöma en emittents förmåga att fullfölja sina åtaganden är kreditbetygen från 

de ledande kreditvärderingsinstituten den allmänt accepterade utgångspunkten (Stephen 

& Fisher, 2002). Det existerar tre stora kreditvärderingsinstitut; Standard & Poor’s, 

Moody’s Investor Services och Fitch Ratings. Standard & Poor’s är störst med en 

omsättning på $2,9 miljarder och över 700 000 utförda värderingar under 2010. 

Standard & Poor’s kreditbetyg speglar deras åsikt om en gäldenärs kreditvärdighet 

baserat på relevanta riskfaktorer. Deras kreditbetyg baseras inte på någon exakt 

vetenskap och utgör ingen garanti för kreditvärdighet eller en exakt måttstock på 

sannolikheten att en specifik gäldenär ska ställa in sina betalningar. Istället bör betygen 

ses som ett uttryck för en relativ uppskattning, från starkast till svagast, för kreditrisken 

av en värderad gäldenär. En gäldenär med betyget 'AA' anses därmed inneha en högre 

kreditvärdighet relativt en gäldenär som har betyget 'BBB', men det lämnas inga 

garantier för att den förstnämnda inte ska ställa in betalningarna, endast att 
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sannolikheten för detta bedöms vara lägre än hos den sistnämnda gäldenären17. Betygen 

ska därmed återspegla gäldenärers förutsättningar och vilja att tillmötesgå deras 

finansiella åtaganden och dess vilja att tillmötesgå dessa.  

När Standard & Poor’s utvärderar dessa kriterier tar de även hänsyn till gäldenärens 

motpartsrisker och de risker som landet de verkar inom utgör samt övriga interna och 

externa förutsättningar som påverkar gäldenärens kreditvärdighet. Detta gäller även i en 

positiv riktning där olika konkursskydd, omstruktureringsmöjligheter och andra 

skyddande förutsättningar tillgodoräknas när bedömningen utförs. Betygen anses 

därmed vara kompletta i den meningen att alla kända risker ska vara inkluderade i 

betyget (Standard & Poor’s, 2003). Ekbom (2012) beskriver att detta medför att det 

alltid går att jämföra emittenternas kreditbetyg utan hänsyn till andra omständigheter 

men understryker att Standard & Poor’s utgör en röst och att investerare alltid kan 

jämföra med andra värderingar. Även marknadens prissättning på CDS18-kontrakt kan 

vara en indikation på vad marknadens tro om emittenten vilket ibland skiljer mot 

Standard & Poor’s bedömning. 

Standard & Poor’s använder sig av separata värderingar för gäldenärers kortsiktiga och 

långsiktiga åtaganden liksom lokala och utländska åtaganden. De kortsiktiga åtagandena 

avser löptider kortare än 365 dagar och de utländska åtagandena avser åtaganden i en 

utländsk valuta. (Standard & Poor’s, 2012). Därmed har vi i denna studie valt att 

använda oss av det långsiktiga betyget för lokala respektive utländska åtaganden 

beroende på var banken i huvudsak är verksam.  

Vid en studie av 2 600 kreditgivare som betygsatts av både Moody’s och Standard & 

Poor’s framkom att i ca 85 % av fallen skiljer det som mest ett betygssteg mellan de 

bådas värderingar, i ett fåtal fall, runt 5 % skiljde sig dock betygen åt med tre steg 

(Stephen & Fisher, 2002). Vilket värderingsinstitut som ska ges störst vikt är 

problematiskt då flera faktorer kan påverka det enskilda fallet. Generellt 

rekommenderar dock Stephen och Fisher (2002) att använda sig av den mest restriktiva 

värderingen.   

                                                 
17 Se bilaga 3 för Standard & Poor’s definitioner av de olika kreditbetygen  
18 Credit Default Swap. Ett kontrakt där köparen av kontraktet försäkrar sig mot att en tredje part ställer in 
sina betalningar.  
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Det finns dock tillfällen då det riktats stark kritik mot tillförlitligheten i 

betygssättningen av finansiella institutioner, ett sådant exempel är 

kreditvärderingsinstitutens betygsättning av Lehman Brothers som fick sitt kreditbetyg 

hastigt korrigerat samma dag som bolaget ansökte om konkursskydd (Harrison, 2008). 

Moody’s sänkte betyget med tio steg, från 'A2' till 'B3' och Fitch sänkte betyget ner till 

D och de seniora skulderna från 'A+' till 'CCC' medan Standard & Poor’s sänkte betyget 

från 'A' till 'SD'. Endast fem dagar före Lehman Brothers ansökan om konkursskydd 

placerades företaget på Standard & Poor’s lista CreditWatch med en negativ 

framtidsutsikt men bibehöll kreditbetyget A (Harrison, 2008).  Kritik har även riktats 

mot bland annat sänkningen av USA kreditbetyg (jfr Klein, 2011 och Krugman, 2011) 

och den höga värderingen av CDO 19  som enligt Tomlinson och Evans (2007) var 

kraftigt felvärderade.  

Lehman Brothers var direkt eller indirekt emittent till strukturerade produkter som 

salufördes i Sverige vilket gör att Lehman Brothers konkurs drabbade de svenskar som 

investerat i dessa produkter (Erik Penser Bankaktiebolag, 2012 ) 

För emittenternas respektive kreditbetyg hänvisas till bilaga 2. I bilaga 3 återfinns även 

utförliga förklaringar över hur de olika kreditbetygen ska tolkas och i bilaga 4 återfinns 

en tabell över hur den historiska sannolikheten har varit för bolag med ett visst 

kreditbetyg att försättas i konkurs.  

6.2 Likviditetsrisk 

Samtliga arrangörer vi studerat anger likviditetsrisk som en faktor att beakta vid en 

placering i strukturerade produkter. Vanligen uttrycks informationen i ordalag om att 

placeringen i huvudsak ska ses som en investering under hela produktens livslängd. 

Löptiden varierar från produkt till produkt, för de 108 produkter som fanns tillgängliga 

för teckning under vår urvalsperiod fördelar sig löptiderna enligt tabell 1. 

  

                                                 
19 Collateralized debt obligations är en strukturerad placering som innehåller olika skuldsedlar som 
paketerats och sedan delas upp i olika riskklasser med varierad avkastning för att sedan säljas till 
investerare. (Bodie, et al., 2011) 
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Löptid, fördelning av 108 produkter 

1 år 2 % 5 år 40 % 

2 år 2 % 5,5 år 1 % 

2,5 år 2 % 6 år 2 % 

3 år 12 % 1-4 år 1 % 

3,5 år 2 % 1-5 år 22 % 

4 10 % 0,5-5 år 4 % 

Tabell 1, Fördelning av löptid för produkter i det ursprungliga urvalet 

Enligt tabell 1 har cirka 80 % av produkterna en löptid som riskerar att vara längre än 

fyra år, av dem har drygt 40 % en fastställd löptid på fem år eller mer. Om investeraren 

av någon anledning önskar avsluta positionen i förtid hänvisas till en 

andrahandsmarknad. En del av aktörerna noterar sina emitterade produkter på 

Stockholmsbörsen medan andra arrangerar en egen andrahandsmarknad. Enligt både 

modellerna är det dock vanligt att arrangörerna ställer ut köp- och säljkurser och agerar 

så kallad market maker. I marknadsföringsbroschyrerna i samtliga produkter som vi 

studerat finns det dock en beskrivning om att andrahandsmarknaden fungerar under 

normala marknadsförhållanden men att andrahandsmarknaden under vissa 

marknadsförhållanden kan vara mycket illikvid och att det därför ibland inte går att 

avyttra placeringen. I de fall det går att avyttra placeringen tillkommer vanligtvis ett 

courtage som varierar men som ofta anges till mellan 0,5 % och 2 % av likvidbeloppet. 

Det är svårt att uttala sig i generella termer som stämmer överens för alla arrangörer 

men i huvudsak bestäms köp- och säljkurserna enligt flertalet arrangörer enligt rådande 

marknadsvärde som de beräknar med hjälp av egna matematiska modeller där hänsyn 

sannolikt tas både till utvecklingen av underliggande tillgång, förväntad volatilitet, 

förväntade utdelningar, rådande marknadsräntor samt andra parametrar. Risken med den 

andrahandshandel som råder inom strukturerade produkter är därmed att placeringen vid 

ogynnsamma marknadsförhållanden riskerar att inte kunna avyttras i förtid och att det i 

de fall den går att avyttra i förtid är svårt för investeraren att veta om de ställda kurserna 

är marknadsmässiga. Courtaget som debiteras bör också ges hänsyn i beslutsprocessen. 

Vi har inte för avsikt att i denna studie studera närmare hur andrahandsmarknaden 
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fungerar eller hur kurserna prissätts. Vi har dock förståelse för att det under längre 

löptider kan uppkomma situationer och ändrade förutsättningar som gör att investerare 

av olika anledningar behöver avyttra sina positioner. Att då vara införstådd med vilka 

möjligheter som finns samt vilka kostnader respektive eventuella värdetapp som då sker 

torde vara väldigt viktigt.  

6.3 Valutarisk 

En mindre andel av de strukturerade produkter som ingår i studien är exponerade mot 

utländska valutor utan att vara valutasäkrade, det betyder att investeraren i de fallen 

även exponerar sig mot en valutarisk. Exempelvis skriver Carnegie i sin 

marknadsföringsbroschyr för produkten Trend Total 22 att ”Aktuell produkt är inte 

valutaskyddad och dess marknadsvärde och avkastning kommer att vara beroende av 

förändringar i valutakursen USD/SEK (positiva eller negativa).” Som framgår av citatet 

är aktuell produkt noterad i USD varför skillnaden i växelkurs mellan start- och slutdag 

kommer att påverka investeringen i positiv eller negativ riktning. Växelkursen kan med 

andra ord ge upphov till en såväl högre som lägre avkastning vilket anses vara riskfyllt 

då utvecklingen i växelkurser enligt Eun och Resnick (2009) är högst 

svårprognostiserade. Under de senaste fem åren har växelkursen mellan USD/SEK 

varierat med en årlig standardavvikelse på 65 %, spridning över de åren har varit mellan 

5,95 USD/SEK till 8,60 USD/SEK med en genomsnittlig kurs på cirka 6,9 USD/SEK 

(Oanda, 2012). För passiva investerare med en väl diversifierad internationell portfölj 

hävdar Bodie et al. (2011) att en valutahedge inte är nödvändig i och med den relativt 

låga korrelationskoefficienten mellan olika internationella valutor. För investerare som 

inte har en internationellt diversifierad portfölj föreslår Bodie et al. (2011) att det är 

lämpligt att skydda sig mot förändringar i valutakursen. I och med att 

betalningsströmmarnas storlek är oförutsägbara finns det inget alternativ som är både 

riskfritt och gratis då terminskontrakt på en valuta per definition även innebär en 

skyldighet att växla ett visst belopp till en viss växelkurs. Valutaoptioner kostar alltid 

pengar att köpa. 
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Istället bör valutarisken för icke valutaskyddade placeringar ses som ett extra 

risktagande och där sannolikheten är lika stor för att vinna respektive förlora på en 

avvikande växelkurs (Eun & Resnick, 2009). 

Eun och Resnick (2009) hävdar att dagens växelkurs är den bästa prognosen över 

morgondagens växelkurs och att även de största internationella bankerna enligt en 

undersökning de refererar till inte klarar att slå marknaden, det vill säga att åstadkomma 

prognoser som visar sig vara bättre än dagens terminspriser. Av detta följer naturligt att 

de absolut flesta, om inte alla, av de som investerar i strukturerade produkter 

exponerade mot utländsk valutarisk ökar sitt risktagande och där med bör vara beredda 

på att utfallet får ett bredare intervall med potentiellt både större förluster eller större 

vinster än vad som varit fallet vid en valutaskyddad placering.   

6.4 Marknadsrisk 

Avkastningen för strukturerade produkter påverkas givetvis av hur marknaden för den 

underliggande tillgången utvecklas. Dock existerar denna marknadsrisk även vid 

direktinvesteringar på samma sätt som i strukturerade produkter. Vad som dock kan 

skilja är att strukturerade produkter ibland har en korg av tillgångar där korrelationen 

mellan de ingående tillgångarna påverkar investeraren mer negativt än vid alternativa 

placeringar då villkoren ibland innebär att det är den tillgång som utvecklats svagast 

som styr avkastningen. Detta har motsatt effekt mot en normal diversifiering då 

investeraren i detta fall blir extra utsatt för extremfall i och med att då fler tillgångar 

ingår i produkten är det större risk för att någon av dem får en ogynnsam utveckling. I 

investeringar direkt i underliggande tillgångar är resultatet det omvända, då minskar 

istället risken för extremfall i takt med att fler tillgångar adderas till portföljen. 

6.5 Löptidsrisk 

Löptidsrisk uppkommer genom att strukturerade produkter har ett fast start- och 

slutdatum som placeringen är beroende av. Strukturerade produkter inom autocall-

segmentet har en löptid som är beroende av utvecklingen på den underliggande 

tillgången men som trots allt har årliga datum för avstämningen. En direktinvestering är 

i de flesta fall likvid så till vida att investeraren kan välja mellan att sälja eller behålla 
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tillgången. I jämförelse kan investeraren i en strukturerad produkt inte välja att behålla 

placeringen förbi löptiden för att hoppas på en framtida uppgång utan placeringen 

avslutas på utsatt datum oavsett rådande marknadsförhållande. Riskfaktorn ligger i att 

valmöjligheterna minskar och att det exempelvis är mycket svårt att prognostisera hur 

värdet av den underliggande tillgången kommer att vara om exakt fem år vilket leder till 

att investeraren spekulerar i tajming, det vill säga spekulation i att värdet på den 

underliggande tillgången kommer att befinna sig på en attraktiv nivå vid löptidens slut. 

De relativt höga teckningsbeloppen, visa arrangörer kräver ett investerat belopp på 

minst 100 000 kronor, gör att det för många investerare är svårt att diversifiera 

löptidsrisken genom att investera i flera produkter utspridda över tiden för att på så sätt 

sprida riskerna.  

6.6 Indikativa villkor 

Efter granskning av villkoren till alla de produkter som ingår i vårt urval framgår att 

produkternas villkor ofta är indikativa. Det är villkor som anges i 

marknadsföringsbroschyren men som efter teckning kan komma att justeras beroende 

på rådande marknadsförhållande. De villkor som anges som indikativa är 

deltagandegraden, kupongbarriärer eller andra barriärer som är avgörande för 

avkastningens storlek eller på vilken nivå barriären hamnar vid en nedåtgående 

utveckling. Även avgifter anges ofta som indikativa men i dessa fall handlar det om det 

arvode som tas ut för provisioner, riskhantering, marknadsföring och distribution 

etcetera. Dessa avgifter är dock alltid inkluderade i teckningsbeloppet. När de slutgiltiga 

villkoren fastställs blir placerarna informerade om vilken nivå de indikativa villkoren 

fastställdes. Ofta anges det ett golv- och eller tak för inom vilka intervaller villkoren kan 

komma att justeras inom vilket skyddar investeraren mot att villkoren blir avsevärt 

sämre än vad investeraren räknade med vid investeringsbeslutet. De stickprov vi 

genomfört visar att villkoren både försämrats, förbättrats och förblivit oförändrade i 

förhållande till de marknadsförda nivåerna. Att kvantifiera dessa risker med avseende 

på sannolikheterna för att villkoren förändras ligger utanför denna studie men som 

investerare i strukturerade produkter bör man vara väl medveten om att villkoren inte 

fastställs förrän efter teckning och att villkorsändringar kan få relativt stora 

konsekvenser för produktens utfall.  
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7 Resultat av simuleringar och tidigare förfallna 

produkter 

Den huvudsakliga insamlingen av empiri har bestått av simuleringar av 31 strukturerade 

produkter som fanns till teckning mellan den 16 januari och 16 februari 2012. Vid 

simulering har månadsvisa historisk data från upp till 20 åren använts. De olika 

strukturerade produkterna har delats in i tre olika kategorier som beskrivs mer ingående 

i respektive avsnitt nedan samt i kapitel 3.2. Som ett komplement har vi genomfört 

beräkningar på en större mängd strukturerade produkter som förfallit vilket ger oss 

möjlighet att jämföra resultatet från våra egna simuleringar med verkliga utfall.  

I varje kategori som behandlas nedan presenteras det fem olika bilder och tabeller som 

vi anser beskriver resultatet på ett övergripande och objektivt sätt. Varje figur under 

respektive kategoris rubrik hör till enbart just den kategorin. Den första figuren visar 

alla utfall mätt i effektiv årsavkastning för de simulerade produkterna i form av ett 

histogram där alla utfall för produkterna i en kategori lagts samman och sorterats från 

minsta till största. Det går i figuren att identifiera medianen, vilket motsvarar punkten i 

mitten av figuren där lika många utfall befinner sig på vänster och höger sida om 

punkten, samt hur de olika produkter som simulerats fördelar sig i olika 

avkastningsintervall. Den första tabellen visar numerärt hur utfallen fördelats mellan 

positiva och negativa utfall, i något fall förekommer det att utfallet blev exakt noll vilket 

har angivits som neutral avkastning. I cirkeldiagrammet som följer visas grafiskt hur 

andelarna för utfallet ser ut.  

Efterföljande tabell visar tre mått för de simulerade produkterna i jämförelse med deras 

respektive underliggande tillgångar aggregerat. Sista figuren är ytterligare ett histogram 

där också underliggande tillgång inkluderats för att göra en visuell jämförelse enklare. 

Även här har utvecklingen hos de olika underliggande tillgångarna aggregerats och 

sorterats från lägsta till högsta. 

För de underliggande tillgångarna har vi justerat för de utdelningar en direkt investering 

hade medfört. Genomförda beräkningar visar på att 3 % i utdelning per år är ett rimligt 

antagande. Dessa beräkningar har gjorts genom att jämföra utvecklingen över ett år hos 
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fyra index som är enbart prisjusterade med samma index justerade för återinvesterade 

utdelningar och sedan beräkna ett medelvärde på denna differens. Indexen som använts 

är Hang Seng, DAX30, OMXS30 och S&P 500 vilka har hämtats  med månadsvis 

frekvens sedan januari 1992. Skatt har dock inte inkluderats och vissa tillgångar delar 

inte ut någonting alls men som approximation är denna siffra rättvisande. 

 

Figur 9, Histogram over alla simulerade produkters utfall 

I figur 9 har all data för effektiv årsavkastning från alla produkter i samtliga kategorier 

sammanställts och rangerats från lägsta till högsta. Totalt innehåller bilden 4952 

simuleringar. Brytpunkten för andelen produkter som haft positiv avkastning ligger 

relativt långt åt vänster vilket innebär att en signifikant mängd utfall genererat positiv 

avkastning. Bidragande till detta är courtagekostnaden, vilken är inkluderad i 

utfallsberäkningen. Följaktligen resulterar det i att återbetalade nominella belopp är 

svagt negativa. I tabellen och cirkeldiagrammet nedan visas hur avkastningen fördelats. 

Antal produkter 31 

Antal simuleringar 4 952 

Positiv avkastning 3 921 

Negativ avkastning 1 031 

Tabell 2, Information samtliga utfall 
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Figur 10, Cirkeldiagram som visar andelen positiva och negativa utfall för alla simulerade produkter 

7.1 Kategori 1 

I kategori 1 ingår 13 produkter som alla till 100 % skyddar det nominella beloppet i 

produkten och därmed förmedlar en bild av att de är mindre riskfyllda än andra 

strukturerade produkter.  Grundtanken är att investeraren på slutdagen ska få tillbaka 

minst det investerade beloppet men fortfarande ha en chans att erhålla en positiv 

avkastning. Aktieindexobligationen som beskrivs i kapitel 2 är ett exempel på en 

produkt som ingår i kategori 1. 

Fullständigt kapitalskyddade produkter kan anses vara konservativa och lämpa sig för 

en riskavert investerare och det är vanligare att denna produktkategori innehåller 

produkter som är av enklare konstruktion. Alla arrangörer vi identifierat erbjuder 

produkter inom denna kategori och den var tidigare den mest förekommande eftersom 

ränteläget då inte krävt att arrangörer skapat fler villkor för att få samma intjäning. De 

ingående produkterna har investerat i exempelvis stora svenska bolag, OMXS30, den 

svenska interbankräntan, den amerikanska dollarn, amerikanska stora bolag eller Asien. 

Nu för tiden kan även produkter av typen Autocall hittas i denna kategori då rådande 

marknadsförutsättningar leder till allt mer komplexa produkter (Fahlström, 2012. 

personlig kommunikation). 

Aktuella risker med produkterna beskrivs i olika omfattning i broschyrerna. De påvisar 

flera typer av risker varav emittentens förmåga att fullfölja sina åtaganden är den risk 

som kan medföra störst konsekvenser för investeraren. Även övriga risker som omfattar 

produkten beskrivs i någon omfattning i marknadsföringsbroschyrerna.  
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Figur 11, Histogram för produktutveckling kategori 1 

I figur 11 har all data för effektiv årsavkastning från alla produkter i kategori 1 

sammanställts och rangerats från lägsta till högsta. Totalt innehåller bilden 1992 

simuleringar. Brytpunkten för andelen produkter som haft positiv avkastning ligger 

relativt långt åt vänster och produkterna har alltså inte bara haft positiv avkastning. 

Anledningen till detta är att courtaget är medräknat och i de fall produkten bara 

återbetalat nominellt belopp blir alltså avkastningen svagt negativ. I tabell 3 och figur 

12 nedan visas hur avkastningen fördelats. 

Antal produkter 13 

Antal simuleringar 1 992 

Positiv avkastning 1 502 

Negativ avkastning 490 

Tabell 3, Information kategori 1 
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Figur 12, Cirkeldiagram över andel positiv och negativ avkastning kategori 1 

I tabell 4 redovisas sammanställd data för alla produkter i kategori 1. Differensen visar 

att de produkter vi simulerat generellt underpresterar dess respektive underliggande 

tillgång med drygt tre procentenheter per år sett till medelvärde. Standardavvikelsen är 

dock generellt sett lägre än för underliggande tillgång. 

 

 

 

Det avslutande histogrammet för kategori 1 visar hur den underliggande tillgången i 

cirka 70 % av fallen presterat bättre än den strukturerade produkten men att de djupa 

bottnar som den underliggande tillgången uppvisat inte heller återfinns hos produkten. 

75%

25%

Positiv avkastning

Negativ avkastning

 Kategori 1 Underliggande tillgång 

Medel 4,3 % 7,6 % 

Median 4,0 % 5,9 % 

Standardavvikelse 5,9 % 13,5 % 

Tabell 4, Beräkningsvärden kateogri 1 
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Figur 13, Histogram med jämförelse av produkt och underliggande tillgång 

7.2 Kategori 2 

I denna kategori har vi simulerat 15 stycken olika produkter. Utmärkande för kategori 2 

är att kategorin innehåller en obligation samt både innehavda- och utställda optioner. 

Denna kategori benämns ofta för certifikat. Närmare innebär det att investeraren 

riskerar att förlora delar av, eller hela det investerade kapitalet om utvecklingen av 

underliggande tillgången understiger en förutbestämd barriär. Skulle utvecklingen 

understiga denna barriär aktiveras risken och investeringens utveckling blir istället 

jämförbar med en direktinvestering.20 Detta kan innebära att delar av eller hela det 

investerade beloppet kan gå förlorat. Följaktligen är investeraren skyddad mot mindre 

negativa kursrörelser men inte mot större nedgångar som passerat aktuell barriär. Mer 

konkret innebär ett korsande av en barriär om –25 % vid lösendagen, samt en negativ 

utveckling om exempelvis  –30 % i underliggande tillgång, att investeraren erhåller det 

nominella beloppet nedjusterat för den underliggande tillgångens utveckling, alltså 70 

%. I vissa produkter förekommer även en liknande barriär på uppsidan.  

                                                 
20 Innehavaren till produkten erhåller dock ingen eventuell utdelning. 
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Vidare har av nio av de femton undersökta produkterna OMXS30 som underliggande 

tillgång. Endast tre har exponering mot utländska index och resterande tre har svenska 

bolag noterade på OMX Large Cap som underliggande tillgång. 

Vad gäller konstruktion och villkor för denna kategori, består den ofta utav en 

nollkupongobligation samt en lång position i en Down-and-out och en kort position i en 

Down-and-in barriäroption. Den långa positionen säkerställer positiv avkastning vid en 

positiv utveckling för den underliggande tillgången och den korta positionen bidrar till 

en premieinbetalning som används för att finansiera långa optioner. 

Sammanfattningsvis ökar risken för en förlust genom den utställda optionen samtidigt 

som avkastningspotentialen ökar genom att mer kapital finns tillgängligt för köp av 

långa optioner. Sammantaget har man alltså i valet av optioner en genomgående positiv 

marknadstro, vilket återspeglas i valet av optioner. Vid ett korsande av den undre 

barriären, kommer således den långa positionen förfalla värdelös och den korta optionen 

bidra till en förlust som avräknas från obligationens nominella belopp.  

Alla utfall för de simulerade produkterna har i denna kategori uppvisat positiv 

avkastning, bortsett från courtage, när de underliggande tillgångarna uppvisat negativ 

avkastning. Detta eftersom det kapitalskydd som inkluderas i produkterna förhindrar 

negativ avkastning, något som för en generell produkt i denna kategori inte nödvändigt 

vi bör stämma. Läs mer om kreditrisk i kapitel 6.1. 

Vanligt förekommande är genomsnittsberäkning av slutkursen på underliggande 

tillgångens slutkurs vilket för investeraren innebär att volatiliteten inte får fullt utslag i 

produktens utveckling. Detta inträffar då produkten konstrueras av asiatiska optioner. 

Asiatiska optioner är mindre känsliga för volatilitet och har ett lägre marknadspris. Vid 

en negativ kursutveckling under löptidens sista år är en asiatisk option till fördel av 

investeraren då nedgången bromsas upp av genomsnittsberäkningen, är istället 

kursutvecklingen positiv under produktens sista år får uppgången av samma anledning 

inte samma genomslag på avkastningen (Fahlström, 2012). 

Figur 14 visar utfallet av den årseffektiva avkastningen för 15 stycken produkter som 

ingår i kategori 2. Totalt innehåller diagrammet 2585 simulerade utfall, rangordnade 

från det lägsta till det högsta.  
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Figur 14, Histogram för produktutveckling kategori 2 

Antal produkter 15 

Antal simuleringar 2 585 

Positiv avkastning 2 251 

Negativ avkastning 334 

Tabell 5, Information kategori 2 
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Figur 15 visar fördelningen av de 2 585 utfall vi simulerat.  

 

Figur 15, Cirkeldiagram över andel positiv och negativ avkastning kategori 2 

Tabell 6 redovisas sammanställd data för alla produkter i kategori 2. Differensen i 

medelavkastningen visar att de produkter vi simulerat generellt underpresterar dess 

underliggande tillgång med cirka fyra procentenheter per år och även 

medianavkastningen för underliggande tillgångar har generellt sett vart cirka tre procent 

högre än produkternas. Standardavvikelsen är dock cirka 6 % högre för underliggande 

tillgången. 

 

 

 

Nedanstående diagram visar samma 15 produkter tillhörande kategori 2, men med 

respektive underliggande tillgång, även de rangordnade från det lägsta utfallet till det 

högsta 

87%

13%

Positiv avkastning

Negativ avkastning

 Kategori 2 Underliggande tillgång 

Medel 11,29 % 15,44 % 

Median 9,80 % 12,16 % 

Standardavvikelse 12,81 % 19,31 % 

Tabell 6, Beräkningsvärden kateogri 2 
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Figur 16, Histogram med jämförelse av produkt och underliggande tillgång 

Figur 17 visar de utfall som genererat en positiv årsavkastning i de fall respektive 

underliggande tillgång haft en negativ slutkurs. Detta på grund av den barriär, i 

kombination med de fasta årliga kupongutbetalningar som många produkter i kategori 2 

har. 

 

Figur 17, Cirkeldiagram över andel positiv och negativ avkastning när utvecklingen hos respektive 

underliggande tillgång varit negativ kategori 2 
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7.3 Kategori 3 

I denna kategori har vi valt att inkludera produkter som inte innehåller någon obligation 

utan endast är uppbyggd av optioner. Inom strukturerade produkter anges dessa 

produkter oftast som hävstångscertifikat vilket syftar på optionens egenskap att erbjuda 

en hävstång på det investerade kapitalet.  

Denna kategori utgör en till antalet mindre produktgrupp i jämförelse med kategori 1 

och 2. Vi har utfört simuleringar på tre olika produkter och kunde i och med de 

månadsvisa simuleringarna åstadkomma ett datamaterial som omfattade 375 utfall. Det 

sammanlagda utfallet gav att 44,8 % av produkterna gav en positiv avkastning och att 

55,2 % av produkterna gav en negativ avkastning. Den underliggande tillgången är i en 

av produkterna fyra asiatiska index och i de andra två produkterna sex-, respektive 12 

svenska storbolag.  

Utav de 207 utfall som gav en negativ avkastning resulterade 162 stycken, 43,2 %, i att 

hela det investerade beloppet gick förlorat. Fördelningen över avkastningen framgår av 

histogrammet nedan som innehåller samtliga utfall från vara simulerade produkter.  

 

Figur 18, Histogram för produktutveckling kategori 3 
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Antal produkter 3 

Antal simuleringar 375 

Positiv avkastning 168 

Negativ avkastning 207 

Neutral avkastning 0 

Tabell 7, Information kategori 3 

 

Figur 19, Cirkeldiagram över andel positiv och negativ avkastning kategori 3 

I histogrammet framgår tydligt att produktkategorin har en hög risk där en stor andel 

förlorar hela det investerade beloppet och att utav de utfall som ger en positiv 

avkastning är det en stor andel som resulterar i en hög avkastning.  

 

 

 

Den relativt goda följsamheten av den effektiva avkastningen mellan underliggande 

tillgång och produkterna som presenteras i figur 20 förklaras till huvudsak av att den 

produkt som är konstruerad av en underliggande tillgång bestående av sex svenska 

storbolag har en autocallkonstruktion. Villkoren medför att produkten förfaller efter det 

45%

55%

Positiv avkastning

Negativ avkastning

 Kategori 3 Underliggande tillgång 

Medel −28,3 % 12,0 % 

Median −21,0 % 6,0 % 

Standardavvikelse 67,8 % 17,7 % 

Tabell 8, Beräkningsvärden kateogri 3 
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första året om kurserna för alla ingående bolag stänger på eller över sina respektive 

startkurser. Om detta inträffar utgår en kupong till investeraren som motsvarar en 

effektiv avkastning på 21 % avkastning. Den underliggande tillgången har dock 

sammantaget givit en högre avkastning än kupongen under tillräckligt många år för att 

den effektiva årsavkastningen för den underliggande tillgången i jämförelse med 

avkastningen för kategori 3 blir så pass lika som figur 20 visar. I de andra två 

produkterna har storleken på de positiva avkastningarna varit betydligt högre än vad de 

underliggande tillgångarna avkastat. Detta är en funktion av hävstångseffekten som 

denna kategori ger upphov till. Figur 20 kan därmed anses ha präglats på ett aningen 

missvisande sätt genom att en enskild produkts villkor får kraftigt genomslag på 

resultatet. Dock gäller att oavsett förhållandet mellan underliggande tillgångs 

avkastning och produkternas avkastning kvarstår faktumet att medianavkastningen är 

starkt negativ.  

 

Figur 20, Histogram med jämförelse av produkt och underliggande tillgång 
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7.4 Beräkningar av förfallna produkters totala avkastning  

Utöver våra egna simuleringar har vi kompletterat studien med beräkningar av den 

totala ackumulerade avkastningen från strukturerade produkter som förfallit och 

emitterats av Danske Bank (2012), Handelsbanken (2012), SEB (2012) och Swedbank 

(2012). Detta genomfördes i huvudsak för att jämföra utfallet på de produkter som vi 

simulerat i våra modeller med hur ett antal förfallna produkter faktiskt har presterat. 

Informationen är inhämtad från bankernas respektive webbplatser och vi har beräknat 

utfall, medel- och medianavkastning samt standardavvikelse. Denna data är korrekt i 

avseende på att siffrorna är baserade på verkliga utfall, dock  innehåller den ett par 

brister som vi vill påpeka. Urvalet är inte slumpmässigt utan vi har inkluderat de 

produkter som vi identifierat på de olika arrangörernas hemsidor och som presenterats i 

tabellform vilket medförde att många arrangörers produkter är exkluderade. Dessutom 

saknade tre av de fyra tabellerna information om löptiden och exakt courtage. Då vi inte 

har haft tillgång till de individuella löptiderna har vi inte kunnat beräkna den 

årseffektiva avkastningen utan istället beräknat den totala avkastningen från varje 

produkt under hela dess löptid. För courtaget har vi använt de siffror som respektive 

arrangör redovisat på sina webbplatser samt genomfört stickprov i de fall det varit 

möjligt för att kontrollera att det angivna courtaget stämmer överens med varje produkts 

courtage. Sammanfattningsvis medför olikheterna mellan de simulerade resultaten och 

de förfallna resultaten att siffrorna inte kan jämföras rakt av. Även antalet produkter och 

tidsperioderna som de existerat under varierar mellan de olika arrangörerna. Trots 

nämnda brister kan vi redovisa utfallen och andelen produkter med positiv- respektive 

negativ avkastning och jämföra de värdena med våra simulerade värden.  

I figur 21 återfinns samtliga utfall av de 1172 produkterna och utav de är det 697 

produkter som resulterat i en negativ avkastning. Det är 137 produkter som avkastat en 

negativ avkastning som överstiger storleken på courtaget, de resterande 560 produkter 

med negativ avkastning har återbetalat nominellt belopp varpå investeraren har förlorat 

courtaget. Utav de produkter med positiv avkastning är det 170 produkter som totalt 

ackumulerat över hela löptiden avkastat över 20 %. Det återfinns även 52 produkter 

som avkastat över 50 % under den totala löptiden, värt att notera är att vid en löptid på 5 

år motsvarar en total avkastning på 50 % en årseffektiv avkastning på under 10 %. 
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Slutligen återfinns det 8 produkter som totalt avkastat över 100 %. Fördelningen är inte 

normalfördelad och genomsnittsavkastningen är åtta procentenheter högre än 

medianavkastningen.  

 

Figur 21, Histogram för produktutveckling förfallna produkter 

I figur 22 framgår att majoriteten av produkterna givit en negativ avkastning. De 

produkter som återbetalt nominellt belopp hamnar också i denna kategori efter hänsyn 

till courtage. De fåtal produkter som återfinns i den neutrala avkastningen är de som 

avkastat lika mycket som courtaget vilka därmed tagit ut varandra och investeraren får 

tillbaka det belopp som investerats inklusive courtage.  

 

Figur 22, Cirkeldiagram över andel positiv och negativ avkastning hos förfallna produkter 
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I urvalet ingår arrangörer och produkter enligt tabell 9. 

 

Tabell 10, Beräkningsvärden förfallna produkter 

 
Antal produkter 1 172 

Antal simuleringar - 

Positiv avkastning 472 

Negativ avkastning 697 

Ingen avkastning 3 

Tabell 11, Information förfallna produkter 

  

Arrangör Antal 

produkter 

Tidsintervall mellan 

produkternas förfallodag* 

Courtage** 

Handelsbanken 300 6 september – 16 april 2012 2 % 

SEB 242 17 nov 2008 – 25 april 2012 2 % 

Swedbank 561 16 okt 2002 – 19 dec 2011 1,5 % 

Danske Bank 69 30 mars 2004 – 23 dec 2011 2 % 

* Produkternas startdatum var x antal år innan förfallodagen där x avser löptiden vilken 

är okänd. 

** Courtaget kan eventuellt vara högre eller lägre för ett fåtal produkter. För produkter 

med en löptid på upp till ett år tar exempelvis Swedbank ett courtage på 1 %. 

Tabell 9, Översikt över förfallna produkter 

 Förfallna produkter 

Total Medelavkastning  6,5 % 

Total Medianavkastning  −1,5 % 

Total Standardavvikelse  21,5 % 

OBSERVERA att det är den totala ackumulerade avkastningen och standardavvikelsen 

som anges ovan och inte årseffektiva (ingen annualisering). Det betyder att de siffrorna 

inte blir direkt jämförbara med de siffror som anges i kategori 1, 2 och 3.  
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7.5 Jämförande index 

  MSCI World S&P 500 Hang Seng OMXS30 SIXPRX DAX30 OMRX Total Bond 

Medel 8,8 % 9,9 % 15,0 % 12,5 % 14,3 % 10,7% 5,2 % 

Median 13,1% 12,1% 18,1% 18,7% 20,5% 14,8% 5,1 % 

Standardavvikelse 18,4% 18,8% 30,8% 25,7% 27,6% 25,8% 3,2 % 

Tabell 12, Relevanta index att jämföra avkastning med 

För att sätta de resultat vi presenterar i delkapitlen ovan i perspektiv har vi valt att ta 

med ett urval av jämförande index med återinvesterade utdelningar medräknade21. Alla 

har hämtats med en historik på 20 år med månadsvis frekvens likt alla övriga inhämtade 

index.  

MSCI World är ett index som visar på den totala utvecklingen för världens ekonomi. 

S&P 500, OMXS30 och DAX30 är index som alla följer de största bolagen i USA, 

Sverige respektive Tyskland. Hang Seng Index följer den kinesiska börsen. SIXPRX är 

ett index som speglar utvecklingen på stockholmsbörsen och OMRX Total Bond 

speglar räntan hos svenska obligationer. 

                                                 
21 I Datastream anges dessa index som Total Return 
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8 Analys 

Portföljvalsteori behandlar problematiken kring att allokera tillgångarna på ett sätt som 

maximerar avkastningen givet en bestämd risk. I strukturerade produkter har vi sett att 

diversifiering har betydelse på många olika sätt. När underliggande tillgång är ett index 

eller en korg av exempelvis tolv olika företag, vilket är relativt vanligt, kan vi i enlighet 

med Bodie et al. (2011) anse att diversifieringen av den företagsspecifika risken är 

relativt god. Detta gäller i synnerhet om nämnda aktiekorg består av aktier från flera 

olika branscher då även de branschspecifika riskerna minskas. I de produkter som 

innehåller index från olika länder minskar även den landspecifika risken förutsatt att det 

är ett genomsnitt av korgutvecklingen som bestämmer avkastningen och inte det index 

som presterat sämst.  

I en del produkter och då främst i autocalls är det vanligt att det är utvecklingen av den 

aktie som presterat svagast som räknas, detta kan närmast liknas vid en vad vi tidigare 

kallat omvänd diversifiering. Det medför att desto fler underliggande tillgångar som 

ingår desto större är sannolikheten att någon av dem får en negativ utveckling. Vid 

diversifiering minskar den företagsspecifika risken med antalet ingående tillgångar och 

risken för extremutfall minskar därmed i motsvarande grad. När det gäller en 

konstruktion där endast den sämst presterande tillgången räknas blir resultatet det 

motsatta och risken för extremutfall ökar därmed i takt med att antalet tillgångar växer.  

Vi har i vårt resultat uppmärksammat att risken i de produkter som konstrueras på detta 

sätt är relativt hög och att det inte är ovanligt att någon av de ingående tillgångarna 

presterar under den barriär som anges och därmed ger investeraren en negativ 

avkastning. Vi bedömer därför att det sannolikt finns investerare som saknar kunskap 

och förståelse kring denna koppling och därmed får en uppfattning om att risken i en 

sådan produkt är betydligt lägre än vad den faktiskt är.  

För att diversifiera kreditrisken rekommenderar vi även att en investerare som väljer att 

investera i flera olika produkter väljer produkter med olika emittenter samt produkter 

med varierande löptid och med olika tidpunkter för start- och slutdag. Då löptiderna i de 

flesta produkterna är fastställda på förhand kan investeringen inte hållas längre om 

marknadsförhållandena skulle vara ogynnsamma den dag som produkten löper ut. Att 
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då inneha produkter som löper ut vid olika tillfällen och som införskaffats under olika 

marknadsförhållanden minskar den risken.  

Ett problem med diversifiering mot både kreditrisk och löptidsrisk är att många 

produkter har ett högt teckningsbelopp. Flera arrangörer har ett minsta teckningsbelopp 

på 100 000 kronor vilket gör det svårt att diversifiera dessa risker för de som saknar 

stora belopp att investera. Men det finns de arrangörer som använder sig av betydligt 

mindre teckningsbelopp vilka är att föredra för de investerare som inte investerar stora 

belopp men som ändå önskar diversifiera riskerna. 

När en investerare ska fatta ett investeringsbeslut och vänder sig till en rådgivare 

uppstår eventuellt en ytterligare risk. Som vi tidigare antagit är det många investerare 

som saknar omfattande kunskaper i finansiell ekonomi vilket enligt principal-agent 

teorin leder till ett förhållande mellan rådgivaren och investeraren där rådgivaren har ett 

informationsövertag. Huruvida en rådgivare faktiskt har ett intresse av att utnyttja detta 

övertag har vi inte undersökt och uttalar oss därmed endast i ett teoretiskt sammanhang 

då vi trots allt anser att det utgör en risk som investeraren bör vara medveten om. 

Risken finns att en rådgivare kan välja att rekommendera en produkt som inte fullt 

motsvarar investerarens preferenser. Denna risk ökar för investerare som har en 

bristande förkunskap och inte till fullo kan förstå produktens risknivå och övriga 

villkor. 

Anledningen till rådgivares incitament att rekommendera en strukturerad produkt 

istället för en alternativ placering är som vi nämnde i kapitel 1.1 att provisionen 

utbetalas direkt vid teckning av produkten istället för årligen som fallet är med fonder 

(FörsäkringsInvest, 2012). Att så är fallet bekräftas av Dahlberg (2012, personlig 

kommunikation) som medger att provisionsförhållandena utgör en uppenbar risk för 

intressekonflikt. Dahlberg poängterar dock att de värdepappersbolag som hanterar 

försäljning av strukturerade produkter enligt lag är tvingade att identifiera och hantera 

alla typer av intressekonflikter. 

För att kunden ska erhålla korrekt information beskriver Sjögemark (2012. Personlig 

kommunikation) att Handelsbanken har lagt ner tid och kraft på att deras kunder ska 

begripa produkterna. Sjögemark anser att informationen som ges är mycket bra men att 
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de löpande arbetar för att förbättra informationen ytterligare och vidhåller att det dock 

”inte får bli ett berg av information där få orkar ta sig över utan att det måste vara enkelt 

att förstå den grundläggande idén bakom produkten.”.  Även Ekbom (2012, personlig 

kommunikation) är av samma åsikt och påpekar att det inte är säkert att en investerare 

får en större förståelse för en risk även om den ges ett större utrymme. Hur 

informationen presenteras till kund är något som Finansinspektionen (2006) rapporterat 

om och deras slutsats var vid tidpunkten för rapporten att det finns brister i den 

information som presenteras för kunden.  

“I första hand gäller det hur riskerna beskrivs i marknadsföringen, 

svårbegripliga prospekt och bristande information om hur 

avkastningen beräknas och de underliggande tillgångar som 

bestämmer avkastningen.” Finansinspektionen (2006) 

Enligt rapporten kommer tillsynen att skärpas och den kommer i huvudsak att fokusera 

på följande fyra punkter:  

• Informationen om riskerna med erbjudandet bör vara i balans med 

informationen om möjligheterna.  

• Prospekten bör vara skrivna på ett sådant sätt att de är möjliga att förstå för 

vanliga konsumenter.  

• Det bör finnas med översiktliga beskrivningar av de underliggande tillgångar 

eller index som avkastningen beror av.  

• Sättet som avkastningen beräknas bör beskrivas på ett konsumentvänligt sätt i 

prospektet.  

Rådgivarna och kundernas kunskaper om strukturerade produkter och finansiell 

ekonomi varierar säkerligen stort men oavsett förutsättningar är det svårt att 

argumentera emot att de fyra punkter som Finansinspektionen (2006) avser att fokusera 

på är mycket rimliga minimikrav att ställa på den information som förmedlas till 

investeraren. Vi författare har tillsammans studerat över 100 stycken 

marknadsföringsbroschyrer och om vi jämför den information som förmedlas med de 

analyser vi genomfört av riskerna samt med det resultat som våra simuleringar ger vill 

vi instämma i kritiken. Vi anser att informationen framställs på ett sätt som gör att det är 
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lätt att uppleva avkastningspotentialen som mer positiv än vad våra resultat visar och att 

villkor och risker upplevs som mindre än betydande än vad de egentligen är.  

Vi anser därför att diagram som beskriver sannolikheten för de olika utfallen för 

strukturerade produkter är ett informativt och balanserat sätt att beskriva den förväntade 

avkastningen på samt ger en god indikation på risken för en stor förlust eller chansen för 

en hög avkastning. Denna slutsats stöds av Videll (2007) och det intressant att se hur 

avkastningen faktiskt fördelar sig mellan det sämsta och bästa scenariot. De 

räkneexempel som presenteras i marknadsbroschyrerna är inte helt jämförbara mellan 

olika produkter då produkternas egenskaper skiljer och att de underliggande 

tillgångarna varierar, men vi anser att det återkommande förekommer 

exempelberäkningar som enligt våra simuleringar inträffar väldigt sällan i verkligheten. 

När inte sannolikheten presenteras för de olika avkastningar som anges riskerar 

exemplen därmed att bli missvisande.  

8.1 Strukturerade produkters egenskaper och avkastning 

När det dras slutsatser om strukturerade produkter som produktgrupp poängterade Per 

Sjögemark (2012) på Handelsbanken att det är viktigt att utvärdera varje produkt och 

arrangör för sig och inte diskutera området som om det vore en och samma produkt med 

samma villkor från alla arrangörer. Precis som i fondbranschen erbjuds det olika kvalitet 

från olika arrangörer. Det finns med andra produkter som är bra och produkter som inte 

är bra (Sjögemark, 2012).  

”Jag tycker verkligen att den här typen [strukturerade produkter] 

har en viktig funktion på marknaden och tillför något… Det är stor 

skillnad mellan olika produkter och emittenter, det finns olämpliga 

produkter som sålts in till fel kunder och det är upprörande. Det är 

svårt att klumpa ihop produkterna.” Sjögemark (2012)  

Problemet som vi ser ved detta resonemang är att påståendet med största sannolikhet är 

sant men att det finns få möjligheter för en kund att identifiera vilka produkter som är 

bra och vilka som är mindre bra. Vill en investerare jämföra fonder kan de på 

exempelvis Morningstars webbsida jämföra historisk avkastning och avgifter 
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tillsammans med övriga aspekter samt ta del av Morningstars betygsättning av de olika 

fonderna (Morningstar, 2012). För strukturerade produkter finns inte samma möjlighet 

för en investerare att jämföra olika produkter och vi anser att det även många gånger i 

efterhand kan vara svårt att utvärdera huruvida avkastningen som erhållits är acceptabel 

i förhållandevis till marknadsutvecklingen och den risk som placeringen inneburit. 

När historiska avkastningar för strukturerade produkter anges används ibland 

medelavkastningen som ett representativt mått. Vår bedömning är att 

medelavkastningen för strukturerade produkter är missvisande och att det som mått 

därmed inte erbjuder kunden en rimlig beskrivning av varken den förväntade eller 

historiska avkastningen i strukturerade produkter. Medelavkastningen påverkas, som vi 

tidigare nämnt, i hög grad av de fåtal extremvärden som gemensamt förändrar 

medelavkastningen. Detta resonemang stöds av Damodaran (2002) som beskriver att 

avvikande mätvärden påverkar medelvärdet så att det inte längre är representativt för 

urvalet. Lösningen är enligt Damodaran (2002) att antingen sortera bort de avvikande 

mätvärdena eller att istället fokusera på medianen. Anledningen till att vi betraktar de 

fåtal utfall som befinner sig i ändarna av histogrammen som avvikande är att de ofta är 

mycket få till antalet och att huvuddelen av utfallen befinner sig inom helt andra 

intervaller. Att därmed till kund förmedla en genomsnittlig avkastning på ett visst antal 

procent erbjuder enligt författarna en högst begränsad information till en investerare  

Att erbjuda en framställning där sannolikheten för olika utfall presenteras och hur den 

fördelningen ser ut tror vi skulle vara ett positivt komplement som en investerare skulle 

uppskatta. Att använda sig av medianen ger enligt oss en bättre beskrivning av den 

avkastning som en investerare i strukturerade produkter kan förvänta sig men innehåller 

även den en del brister. En median anger det värde som befinner sig i mitten av alla 

utfall men som mått ger den ingen information om intervallets omfång eller 

sannolikheten för ett mycket negativt eller mycket positivt resultat. Vi vill påstå att även 

om de extrema värdena ger upphov till ett missvisande medelvärde så är det trots allt 

exempel på möjliga utfall. För en investerare i en strukturerad produkt är det högst 

relevant att veta hur mycket av det investerade kapitalet som kan gå förlorat och hur stor 

avkastningen kan bli om marknadsutvecklingen är ogynnsam respektive mycket 

gynnsam. Även detta resonemang stödjer vår uppfattning om att utfallsfördelningen är 
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en bra beskrivande modell för en investerare som vill bilda sig en uppfattning om 

sannolikheten för olika utfall.  

När vi diskuterade de olika alternativen som avkastningen för en strukturerad produkt 

kan beskrivas med ansåg Fahlström (2012, personlig kommunikation) att den 

information som deklareras på baksidan av en trisslott även är representativ för en 

strukturerad produkt. På en trisslott återfinns information om hur många vinstlotter 

inom varje storleksordning som ryms inom det totala antalet trisslotter som tryckts upp. 

Utifrån denna information kan köparen bilda sig en uppfattning om antalet nitlotter, 

småvinster och storvinster. Denna information tillsammans med lottens pris, köparens 

riskpreferenser samt värdet av den spänning som eventuellt upplevs utgör därmed en 

bra grund för köparen att bilda sig en uppfattning om huruvida trisslotten är köpvärd. VI 

anser att en simulerad utfallsfördelning som bygger på produktens faktiska villkor och 

ett antal rimliga marknadsförhållanden erbjuder mycket värdefull information för en 

investerare. Utfallsfördelningarna kan konstrueras genom simuleringar baserade på 

historisk data eller med hjälp av Monte Carlo metoden.  

Ett annat problem som vi identifierat med hur avkastningspotentialen presenteras i 

marknadsföringsbroschyrerna för strukturerade produkter är de jämförelser som ibland 

sker mellan produkten prestation och ett index som är prisbaserat och inte kompenserar 

för utdelningar. Det är förvisso det prisbaserade indexet som används för att beräkna 

produktens prestation men som alternativ placering direkt i en aktie eller i en fond får 

investeraren alltid utdelningen tilldelad varför en sådan jämförelse är mer rättvis. I 

jämförelsen framställs produkten som mer attraktiv men då utdelningarna enligt våra 

beräkningar i genomsnitt uppgår till cirka tre procent per år motsvarar det beräknat med 

en effektiv ränta över en femårsperiod en ytterligare avkastning på cirka 16 %. Att inte 

ta hänsyn till utdelningarna blir därmed direkt missvisande och ger kunden en subjektiv 

och felaktig bild av placeringsalternativen. En mer rättvis jämförelse kan erbjudas 

genom en presentation av i likhet med de diagram vi presenterar i kapitel 7 där 

jämförelsen mellan produkten och dess underliggande tillgång är mer rättvisande och 

ger en bild av både avkastning och risk.  

På samma sätt som Finansmarknadsminister Peter Norman enligt Logothetis (2012) vill 

se fondbolagens avgifter presenterade i kronor kan även strukturerade produkter 
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redovisa avgifterna på detta sätt. Detta hjälper investeraren att bli medveten om den 

intressekonflikt som kan existera mellan rådgivare och investerare. Med avgifterna 

menar vi både courtaget och det arrangörsarvode som arrangörerna drar bort från 

teckningsbeloppet. Vi anser att det är naturligt att avgiftsstrukturen blir mer transparent, 

inte minst då avgiftens storlek i motsvarande grad minskar beloppet som används till 

köp av de ingående instrumenten. Detta är i linje med resultatet av Trafikljusrapport 

2012 (Söderberg & Partners, 2012) som anger att en strukturerad produkts avgifter får 

en direkt konsekvens på hur avkastningen blir. Att avgifterna synliggörs på ett tydligt 

sätt möjliggör därmed för investerare att jämföra avgiftsstrukturen när de fattar 

investeringsbeslut. Det bör påpekas att det i många marknadsföringsbroschyrer anges att 

samtliga marginalerna ska täckas inom arrangörsarvodet men storleken på detta arvode 

anges vanligen inom ett intervall där det totala arvodet kan skilja på ett par 

procentenheter beroende vart inom detta intervall arvodet kommer hamna. Hur de totala 

kostnaderna kan säkerställas på förhand är antagligen ett problem då 

marknadsförutsättningarna kan ändras från det att broschyren trycks till dess att 

produkten emitteras. Att då ange ett exakt belopp på förhand skulle enligt författarna 

kunna innebära att beloppet anges med en extra marginal för att försäkra sig om att 

kunna finansiera produkten och alla omkostnader. Oavsett praktiska problem anser vi 

att en ökad transparens är bra för investerare och att alla steg i riktningen mot en 

tydligare deklaration av avgifterna bidrar till ett bättre konsumentskydd.  

8.2 Analys av metod 

När vi uttalar oss om resultatet för våra simuleringar i kapitel 7 är det viktigt att relatera 

resultaten till undersökningens metod. Att vi simulerat de utvalda produkterna med 

historisk data kan ge upphov till kritik. Denna eventuella kritik vill vi bemöta med det 

faktum att de förfallna produkter som vi undersökt och som konstruerats med hänsyn 

till rådande marknadsklimat inte har presterat bättre än de produkter vi simulerat. Vi har 

alltså inte kunnat urskilja något mönster där de produkter som existerat under den 

tidsperiod som de var konstruerade för i genomsnitt presterar bättre än vad produkterna 

som vi har simulerat i genomsnitt har presterat under vår testperiod. Istället har de 

förfallna produkterna i jämförelse med kategori 1 och 2 en lägre medianavkastning och 

en lägre andel utfall med positiv avkastning. Då antalet förfallna produkterna är 1 172 



ANALYS 

73 
 

stycken anser vi att de utgör en tydlig indikation på att produkter i genomsnitt inte 

presterar bättre under den tidsperiod som de är konstruerade för än vad de gör under en 

annan tidsperiod. Här finns det givetvis flera andra variabler som kan bidra till att de 

förfallna produkterna gav en lägre avkastning men vi anser ändå att det aggregerade 

mönstret är tydligt och i vart fall inte bevisar motsatsen. Vårt resultat får även stöd i den 

studie som Wassum genomfört på förfallna produkter då även det resultatet är i nivå 

med det vi erhållit. Även om vi anser att resultaten ger en rättvis och rimlig indikation 

på hur utfallet för de olika produkterna kan se ut är vi medvetna om att tidsserier över 

en annorlunda tidsperiod skulle resultera i att utfallen täcks inom ett större eller mindre 

intervall. Även fördelningen inom intervallet påverkas av vilka produkter som ingått i 

urvalet samt vilka tidsperioder som använts som grund till simuleringarna. Detta 

resonemang överensstämmer med det så kallade ”Black Swan” problemet. ”No matter 

how long a historical record, there is never a guarantee that it exhibits the worst (and 

best) that nature can throw at us in the future” (Bodie, et al., 2011 s. 145). Oavsett 

utfallen av simuleringarna bör en investerare därmed vara beredd på att de verkliga 

resultaten kan hamna utanför de simulerade intervallen.  

8.3 Analys av de risker som inte inkluderas i våra 

simuleringar 

Lars Wohlins artikel i Ekonomisk Debatt (1998) är ett tydligt exempel på att även de 

som befinner sig i händelsernas centrum har svårt att överblicka helheten och förutspå 

eventuella kriser. Både banker och myndigheter har sannolikt tagit lärdom av tidigare 

kriser och nya regeländringar uppstår där politikerna tycker sig se behov för det, ett 

exempel på regleringar till följd av den senaste bankkrisen är ett aktuellt förslag på att 

öka kapitaltäckningskravet för systemviktiga banker (Regeringen, 2012). Men i en 

snabbt utvecklande och ständigt mer globaliserade värld kommer det högst sannolikt att 

uppstå nya oförutsedda kriser och det är dessa risker som får adderas till de mer 

företagsspecifika risker som bankerna också innehar.  

När vi i kapitel 6.1.1 lyfte fram hur Lehman Brothers på mycket kort tid försämrade sin 

kreditvärdighet är det lätt att konstatera att banker, stora som små, riskerar att på kort tid 

få stora problem som kan få ödesdigra konsekvenser. Detta är tydligt och högst relevant 
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för investerare i strukturerade produkter då mycket kan inträffa under löptiden som ofta 

varierar mellan tre och fem år. Att en emittent har ett högt kreditbetyg idag betyder inte 

att den nödvändigtvis kommer att inneha samma kreditbetyg under produktens hela 

löptid. Som ett komplement till kreditbetygen kan en investerare även undersöka vilken 

framtidsutsikt de olika kreditvärderingsinstituten anger för de olika bankerna, även detta 

mått har en kortare tidshorisont än produkternas löptid men indikerar trots allt vilken 

riktning som emittenten enligt kreditvärderingsinstituten är på väg åt. Kreditrisken är en 

risk som det är svårt att skydda sig emot vilket investeraren får acceptera. Att som 

enskild investerare skydda sig mot kreditrisken med hjälp av en CDS är dessvärre ingen 

lösning då kontrakten prissätts utifrån hur mycket det kostar att försäkra tio miljoner 

USD. Det enda som återstår för en investerare som avser att investera i strukturerade 

produkter är att bedöma och jämföra emittentens kreditrisk samt sprida eventuella 

ytterligare investeringar på olika emittenter för att öka riskspridningen.  

En parameter som vi tycker är användbar vid bedömning av ett kreditbetyg är 

sannolikheten för att betyget ska ändras inom ett år. Enligt en tabell från Standard & 

Poor’s som återfinns i bilaga 4 anges kreditbetygens stabilitet genom att ange andelen 

förändrade kreditbetyg från årets början till årets slut genom en sammansättning av 

kreditbetyg mellan 1981 och 2010. För kreditbetyget 'A', som i genomsnitt är det 

vanligaste betyget bland emittenterna i vårt urval, är det i genomsnitt 87,3 % utav de 

företagen som bibehåller det betyget vid årets slut. En mindre andel om 1,9 % får 

betyget höjt till 'AA' och 5,4 % får betyget sänkt till 'BBB'. Det är endast 0,7 % av 

företagen med betyget 'A' som efter ett år får betyget sänkt till 'BB' eller lägre.  

Andelen företag med betyget 'A' som går i konkurs är enligt tabellen 0,1 %. Enligt 

bilaga 4 är den kumulativa andelen företag med betyget 'A' som inom fem år försätts i 

konkurs 0,68 %, motsvarande andel för 'BBB+' är 1,5 % och för 'AA' 0,37 %. Utifrån 

dessa siffror är det alltså förhållandevis säkert att ha en fordran på emittent med betyget 

'A' men som också anges i tabellen är konkursrisken cyklisk och det finns därmed 

återkommande perioder där risken både är lägre och högre. Som investerare anser vi 

dock att det är viktigt att vara införstådd med att det finns en risk, även om den är 

relativt liten, att emittenten försätts i konkurs och att hela investeringen går förlorad. Vi 

anser därför att en investerare som under inga omständigheter vill riskera att förlora sitt 
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investerade kapital bör undvika investeringar i strukturerade produkter då de inte 

omfattas av statliga insättningsgarantin eller använda sig av en emittent som Svensk 

Exportkredit som på grund av svenska statens heltäckande ägande har betyget 'AAA'. 

Ekbom (2012) konstaterade dock att svensk Exportkredits norska motsvarighet fick sitt 

kreditbetyg kraftigt sänkt då staten beslutade att sälja av sitt ägande. Vi vill därmed 

poängtera att det är svårt att förutspå vad som kan inträffa under en produkts löptid. 

Likviditetsrisken uppkommer enbart då investeraren önskar avyttra placeringen i förtid, 

arrangörerna uttrycker ofta i marknadsföringsbroschyrerna att ”Placeringen har en fast 

löptid och ska i första hand ses som en investering under dess hela livslängd.” 

(Garantum, 2012). För de som trots allt önskar avyttra sin placering finns en 

andrahandsmarknad, vissa arrangörer tillhandahåller denna marknad på egen hand 

medan andra väljer att notera produkterna på Stockholmsbörsen. Lindqvist och 

Malmström (2010) anser att det är en bättre prissättning på de produkter som noterats på 

börsen och de produkterna är därmed att föredra. Huruvida produkten kommer noteras 

på börsen framgår av villkoren.  

Vi har inte studerat hur prissättningen ser ut på andrahandsmarknaden med enligt både 

Lindqvist och Malmström (2010) och många av de undersökta 

marknadsföringsbroschyrerna framgår att marknaden under olika 

marknadsförutsättningar kan vara mycket illikvid varför det finns en risk för att det 

ibland kan vara svårt att avyttra produkten. Utifrån den information som finns 

tillgänglig på arrangörernas hemsida är det omöjligt att som investerare kontrollera hur 

marknadsmässig prissättningen är. Det går givetvis att spekulera i att det kan 

förekomma en ofördelaktig prissättning då de arrangörer som agerar market maker 

själva bestämmer priset på produkten och anger priset först när investeraren kontaktar 

arrangören för att avyttra. En börshandlad produkt har en mer transparant prissättning 

och det går att jämföra skillnaden mellan köp och säljkurs.  

Under normala marknadsförhållanden kommer det att gå att avyttra en strukturerad 

produkt oavsett om den är noterad på börsen eller på arrangörens egna 

andrahandsmarknad. Möjligen får investeraren ut ett pris som ligger under det 

marknadsmässiga men den stora risken inträffar först i situationer när marknaden för 

strukturerade produkter är illikvid och där arrangören saknar möjlighet eller intresse att 
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köpa tillbaka produkten. I detta fall blir risken påtaglig i jämförelse med en 

direktinvestering i den underliggande tillgången. 

8.4 Analys av simuleringar 

8.4.1 Kategori 1 

Strukturerade produkter inom kategori 1 är vanligen de produkter som är enklast att 

tolka med avseende på avkastningspotential, risk och funktion. De tillhör standardtypen 

inom strukturerade produkter och är vanligt förekommande. De produkter som är 

konstruerade genom en enkel konstruktion anser vi har en klar fördel för investerare 

med begränsade kunskaper då de är enklare att förstå. Men det finns även avancerade 

produkter som exempelvis autocall inom kategori 1 vilka är svårare att förstå. De mer 

komplexa produkterna är enligt Dahlberg (2012. Personlig kommunikation) en 

konsekvens av rådande marknadsförhållande då det idag inte är lika enkelt att 

konstruera en kapitalskyddad produkt med en attraktiv koppling till den underliggande 

tillgången utan att komplicera villkoren.  

Enligt de siffror som Euroclear (2012) redovisar sker det stora investeringar i 

strukturerade produkter. En anledning till att produkterna som ingår i kategori 1 är 

populära kan vara att det nominella beloppet är kapitalskyddat och att de fortfarande har 

chans till en positiv avkastning. I enlighet med prospektteorin är personer i allmänhet 

mer angelägna att inte förlora en viss summa än vad de är att vinna samma summa, 

lyckan av att vinna avtar också successivt. Det är alltså inte dubbelt så tillfredsställande 

att vinna dubbelt så mycket pengar. Detta talar för att kapitalskyddade produkter kan ha 

en attraktiv psykologisk effekt på investeraren och möjligen värderas kapitalskyddet 

högre av investeraren än vad skyddet är värt rent matematiskt.  

En investerare kan i marknadsföringsbroschyrerna alltid se vilka de underliggande 

tillgångarna är och har investeraren förståelse för tillgången och en positiv tro på att 

tillgången kommer stiga i värde under produktens löptid är det betydelsefullt att veta till 

vilken grad produkten kommer följa uppgången. Avkastningen hos en strukturerad 

produkt i kategori 1 påverkas av den underliggande tillgången men ofta med en mer 

begränsad avkastningspotential. Detta är negativt vid en uppgång men för en investerare 

som är riskavert kan det trots allt uppfattas som en attraktiv produkt. Vi argumenterar 
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dock för att avkastningen ofta är onödigt begränsad och att skyddet mot nedgång kostar 

för mycket. Enligt Wassums studie är det möjligt att konstruera en traditionell portfölj 

som är betydligt billigare att investera i utan att öka risken samt att detta alternativ 

dessutom erbjuder en högre medianavkastning. Vi har i denna studie inte konstruerat 

alternativa portföljer att jämföra avkastningen och risken mot men om Wassums slutsats 

är korrekt innebär det att det finns alternativa investeringsalternativ som kan 

rekommenderas till investeraren istället.  

I likhet med Milton Friedmans (1975) teorier som presenteras i avsnitt 5.5 om att det 

inte finns någon gratis lunch finns det ingen möjlighet att erbjuda ett gratis 

kapitalskydd. Kostnaden för ett skydd mot nedgång är alltid förknippad med en lägre 

förväntad avkastning. Att ”Fega och Vinn” som en av arrangörerna använder i sin 

marknadsföring är enligt oss en sanning med modifikation, det går givetvis att fega men 

då kommer avkastningen inte att kunna bli lika stor. Det går inte att både äta och spara 

kakan. 

För att undersöka kostnaden för kapitalskyddet har vi jämfört avkastningen med den 

underliggande tillgång som produkterna erbjuder investeraren. Vi har använt oss av 

utvecklingen för de aktier och de index som är underliggande tillgångar i respektive 

produkt för att beräkna hur mycket avkastningen påverkas och i vilken riktning. Det går 

att urskilja en trend i att den potentiella avkastningen är lägre i produkten jämfört med 

en investering direkt i underliggande tillgång, hur stor denna skillnad är varierar mellan 

de olika produkterna och finns att utläsa i de tabeller och histogram som redovisas i 

avsnitt 7.1. Generellt visar vår studie på att denna premie i genomsnitt är cirka tre till 

fyra procentenheter per år. Fahlström (2012) kommenterade det resultat med att det 

motsvarar aktiemarknadens riskpremie som ofta anses skälig. Enligt Dimson et al. 

(2012) är den globala22riskpremien för aktier 3,5 % mellan år 1900 och 2011. Denna 

premie ligger i nivå med den extra avkastning som de underliggande tillgångarna 

presterat jämfört med de undersökta produkterna. Med dessa resonemang som 

utgångspunkt går en investerare i strukturerade produkter miste om riskpremien men 

utsätts trotsallt för en kreditrisk gentemot emittenten. 

                                                 
22 Det ingår 19 industriländer i Credit Suisse globala undersökning. 
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Fördelen med de strukturerade produkter som är kapitalskyddade är enligt Sjögemark 

(2012) att investeraren vet det sämsta möjliga utfallet förutsatt att emittenten är säker 

och att de vet deltagandegraden vid uppgång. Detta är enligt Sjögemark unikt för 

strukturerade produkter och gör produkten lätt att överblicka samt ger fördelar vid stora 

nedgångar jämfört med exempelvis fonder.  Evenås (2012. Personlig kommunikation) 

instämmer i resonemang om värdet av förutsägbarhet och anser att en investerare bör 

fundera kring hur mycket den tryggheten är värd. Evenås anser också att investeraren 

behöver fundera kring priset för kapitalskydd, hur mycket avkastning ger investeraren 

avkall på? 

Här anser vi att investerarens preferenser är mycket viktiga och att produkternas 

konstruktion kan vara tilltalande för en viss typ av investerare. Evenås argumenterar för 

att ett placeringsalternativ som matematiskt och statistiskt är irrationellt trots allt kan 

upplevas som attraktivt för en placerare på samma sätt som en brandförsäkring kan vara 

önskvärd trots att sannolikheten för att en byggnad brinner ner är minimal. Vi 

instämmer i argumentet då den avkastningspotential som en produkt kan ge avkall på 

för att finansiera ett skydd mot nedgång kan vara acceptabel för en del investerare. Men 

om resultatet från Wassums studie (3.1) är korrekt innebär det att det finns bättre 

placeringsalternativ sett till förhållandet mellan avkastning och risk. Ur ett 

portföljvalsteoretiskt synsätt är dessa alternativa placeringar att föredra för att portföljen 

ska anses vara effektiv. Till den strukturerade portföljens fördel i sammanhanget är att 

en strukturerad produkt redan är paketerad och kräver inte något eget engagemang i val 

av tillgångar eller nivåer på allokeringar. Detta borde vara en egenskap som har ett 

värde och det blir då upp till investeraren att avgöra huruvida detta värde motsvaras av 

de avgifter som den strukturerade produkten medför.  

8.4.2 Kategori 2 

Kategori 2 är den kategori som presterat bäst av de tre vi simulerat. Hela  

87 % av utfallen har genererat en positiv årsavkastning. Den årseffektiva 

medelavkastningen om 11 % samt den årseffektiva medianavkastningen om närmare  

10 % är på en betydligt högre nivå jämfört med kategori 1 och 3 men även i jämförelse 

med de förfallna produkter som vi har studerat. Dock är det viktigt att poängtera att en 

investering i produkternas underliggande tillgång inklusive utdelningar presterat bättre 
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både i avseende på medel- och medianavkastning där avkastningen uppgick till 15 % 

respektive 12 %. Det ska även understrykas att nio av de femton produkter vi simulerat 

har OMXS 30 som underliggande tillgång och att  ytterligare tre produkter i urvalet har 

bolag som är noterade på OMXS Large Cap som underliggande tillgång.  Påtagligt är att 

den svenska börsen har haft en positiv utveckling sett till hela mätperioden och att detta 

i påverkat vårt resultat för denna produktgrupp. En annan förklaring till dessa 

substantiella skillnader, produktgrupperna emellan, kan vara att det i många fall 

förekommer extremvärden som både höjer och sänker medelvärdet avsevärt, vilket inte 

i motsvarande grad får genomslag i kategori 1.  

Kategori 2 har en lägsta effektiv årsavkastning om –71 % och en högsta effektiv 

årsavkastning om 53 %. Detta i jämförelse med de underliggande tillgångarna som har 

en lägstanotering om –52 % och högsta om 151 %. Följaktligen har underliggande en 

högre standardavvikelse om 19 %, kontra produkternas 13 %. Normalt är en lägre 

standardavvikelse önskvärd men i vårt fall är den ökade standardavvikelsen ett resultat 

av att en investering direkt i den underliggande tillgången enligt resultatet har en 

betydligt högre avkastningspotential. Samtidigt visar resultat på att risken på nedsidan 

är större då produktens lägsta effektiva årsavkastning är relativt mycket lägre än för den 

underliggande tillgången. Produkten har alltså en begränsad avkastningspotentiall vilket 

är en effekt av att visa produkter ersätter de tillgångar som utvecklats bäst med en fast 

förutbestämd avkastning, detta gör att konsekvenserna av stora uppgångar reduceras. 

Anledningen till att produkten uppvisar en större risk på nedsidan är att i de fall som en 

korg av tillgångar ingår i produkten är det vanligt att det är den sämst utvecklande 

tillgången som styr avkastningen. I jämförelse med en direktinvestering i underliggande 

tillgångar reduceras den effekten då alla tillgångars kursutveckling läggs samman. Detta 

är ett exempel på det vi kallar omvänd diversifiering som beskrivs närmare ibland annat 

kapitel 6.4. 

Vad som skiljer kategori 1 och 2 åt rent tekniskt är att obligationen i kategori 1 utgör 

kapitalskyddet medan samma obligation i kategori 2 får sitt värde minskat om 

barriärnivån för den utställda optionen passeras. Anledningen till att barriäroptionen 

används i konstruktionen är att de inbringar en premie som kan användas för att utöka 

antalet optioner som kan generera avkastning vid en uppgång och därmed öka 
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produktens deltagandegrad. Att ange vilka optioner som ingår i produkterna inom 

kategori 2 är ibland komplicerat då det finns ett stort utbudet av olika exotiska optioner. 

De optioner som nämns i kapitel 5.1.1 är några exempel på optioner som används i 

konstruktionen. 

För att på ett simplifierat sätt illustrera värdet av barriären på nedsidan har vi undersökt 

hur många utfall i kategori 2 som har ett positivt värde i det fall underliggande 

tillgången haft en negativ utveckling. Vi konstaterar att i en av tio gånger av fallen 

kommer kategori 2:s produkters barriär ha en signifikant betydelse och ett värde för 

investeraren.  

8.4.3 Kategori 3 

Kategori 3 är den mest riskfyllda kategorin av strukturerade produkter då utfallet 

varierar kraftigt. Som tidigare nämnts räcker det i många typer av hävstångscertifikat att 

kursen för den underliggande tillgången står still eller är negativ för att hela det 

investerade beloppet förloras. Till dess fördel är att relativt små positiva kursuppgångar 

ger en hög avkastning tack vare hävstångseffekten. Vi har svårt att identifiera något 

teoretiskt stöd för en enskild placering i denna produktkategori, även för en spelglad 

investerare som uppskattar risk är det tveksamt huruvida hävstångscertifikat är en 

lämplig investering.  

Vårt resultat är dock baserat på endast tre olika produkter och totalt 375 simuleringar 

och har därmed präglats av de utvalda produkternas kvalitéer i större utsträckning än 

övriga kategorier vilket innebär att resultatet möjligen blivit annorlunda om fler antal 

produkter ingått i simuleringen eller om produkterna hade bytts ut mot alternativa 

produkter.  

Som presenterats i resultatkapitlet varierar utfallen kraftigt och då ofta mellan två 

extremintervaller där investeraren antingen förlorar hela det investerade kapitalet eller 

erhåller en relativt hög avkastning. Sett till hur den är konstruerad är det på sätt och vis 

inte en markant skillnad från att investera i en kapitalskyddad produkt sett till det 

belopp som kan förloras. I en kapitalskyddad produkt riskeras det belopp som motsvarar 

nuvärdet av det nominella beloppet, det vill säga det belopp som använts till inköp av 

optionerna. I en investering i ett hävstångscertifikat riskeras också det belopp som 
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används till optioner och det kapital som eventuellt förloras, med hänsyn till exponerat 

belopp, är lika stort. Mentalt kan det vara möjligt att en kapitalskyddad produkt som 

återbetalar det nominella beloppet upplevs som ett bättre utfall jämfört med en placering 

i ett hävstångscertifikat som inte återbetalar något. Men den delen av det återbetalda 

beloppet som härstammar från obligationsdelen har bara förräntat sig och om en 

investerare i ett hävstångscertifikat på egen hand investerar i en obligation eller något 

annat tillväxtslag med samma ränta och risk under löptiden kommer resultatet att bli 

identiskt. Det är med andra ord samma belopp som riskeras i de båda fallen med den 

enda skillnaden att beloppet i den kapitalskyddade produkten täcks upp av obligationen 

som förräntas under löptiden. Med nuvärdesberäkning är dock beloppet som erhålls 

genom obligationen efter löptidens slut inte längre av samma värde då en krona idag är 

mer värd än en krona i morgon.  

Enligt resultaten för kategori 3 var det utav 375 simuleringar 55,2 % som erhöll en 

negativ avkastning och i majoriteten av dessa, 43,2 % av det totala antalet simuleringar, 

förlorade investeraren hela det investerade beloppet. Vi vill påstå att utfallet inte 

framstår som attraktivt och att det finns risk för att investerare inte känner till att 

sannolikheten att förlora hela det investerade beloppet är så stor som vårt resultat pekar 

på. Till kategorins fördel är att det finns ett flertal simuleringar som genererar en 

mycket hög avkastning. Exempelvis genererar 10 % av produkterna en årlig effektiv 

avkastning på över 50 %, men då är investeraren beroende av tur för att hamna i denna 

del av utfallskurvan. Här finns det onekligen potential till en hög avkastning och det kan 

vara situationer där en spelglad investerare tycker att investeringen är attraktiv eller där 

en investerare vill öka risken i sin portfölj genom att komplettera med en produkt med 

högre risk för att öka möjligheterna till en hög avkastning. Oavsett investerarens 

riskvilja är det oerhört viktigt att investeraren är medveten om riskerna och att det finns 

en acceptens gentemot att det investerade beloppet med stor sannolikhet förloras. Ingen 

investerare, oavsett riskpreferens bör placera hela sitt sparkapital i en produkt inom 

denna kategori. Om investeraren anser att ett hävstångscertifikat har attraktiva 

egenskaper återstår alternativet att jämföra produkten med vanliga börshandlade 

optioner. De hävstångscertifikat som ingår i vårt urval har ett courtage som motsvarar 

två procent av det exponerade beloppet vilket i våra produkter motsvarar cirka 17 % av 
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det investerade beloppet. Det finns därmed möjligheter att investera i optioner till en 

lägre kostnad på marknaden jämfört i en strukturerad produkt.  

8.5 Analys av förfallna produkter 

Som ett komplement till våra egna resultat har vi beräknat avkastningen och utfallet på 

fyra skandinaviska bankers förfallna produkter. Totalt fanns resultatet av 1 172 förfallna 

produkter och utav dessa var det 40,3 % som gav en positiv avkastning. När vi delade in 

utfallen för de 1 172 produkterna var det 22,9 % av produkterna som avkastade mer än 

totalt 10 % ackumulerat under hela löptiden. Medelavkastningen blev totalt 6,5 %, 

medianavkastningen -1,5 % och standardavvikelsen 21,5 %. Observera att det alltså inte 

är en årlig avkastning och att vi inte räknat med courtage. Den enskilt högsta 

avkastningen var 190 % och totalt var det 8 produkter som genererade en total 

avkastning på över 100 %. Om denna produkt löpte under fem år motsvarar det en årlig 

effektiv avkastning på cirka 15 % och om det var en produkt med tre års löptid 

motsvarar det en årlig effektiv avkastning på över 25 %. Om vi utesluter de fem procent 

av produkterna som presterat sämst samt de fem procent av produkterna som presterat 

bäst får vi en total ackumulerad medelavkastning på 3,9 %.  

Beräkningarna är svåra att sätta i perspektiv då vi inte har uppgifter om vilken 

genomsnittlig löptid de har, det enda vi vet är att det finns produkter i urvalet med en 

löptid mellan 1-5 år. Oavsett den genomsnittliga löptiden kan vi dock konstatera att de 

strukturerade produkter som ingår i beräkningarna i genomsnitt inte erbjuder bättre 

avkastning än en normal ränteplacering. Om vi till det resultatet adderar att 55,7 % av 

produkterna gav en negativ avkastning eller endast återbetalade nominellt belopp (vilket 

i praktiken motsvarar en negativ avkastning vid hänsyn till courtage) vill vi argumentera 

för att avkastningen inte är konkurrenskraftig. Av det totala utfallet att döma är det mest 

troliga utfallet för en enskild investerare att denne inte erhåller någon positiv avkastning 

utan istället lånar ut sitt kapital mer eller mindre gratis. I gengäld finns en relativt liten 

chans att erhålla en avkastning som är bättre än en ränteplacering och vi anser inte att 

storleken på de mest lyckosamma utfallen är tillräckligt goda för att ens en spelglad 

investerare borde lockas av en investering. 
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Sjögemark (2012) anser att bristen på positiv avkastning i många av de förfallna 

strukturerade produkter är en konsekvens av de negativa marknadsförhållanden som 

varit och medger att Handelsbanken med facit i hand borde konstruerat produkter med 

mindre koppling till aktiemarknaden. Sjögemark poängterar dock att det är ett lätt 

konstaterande i efterhand men att det är omöjligt att veta i förväg hur marknaden 

kommer utvecklas då vi alla saknar förmågan att se in i framtiden och att 

kapitalskyddade produkter snarare ska ses ur ett ”risk management ”-perspektiv då de 

hjälper dig att kontrollera risken. Detta uttalande är i linje med den studie vi hänvisar till 

i avsnitt 3.8 och stämmer överens med vår jämförelse mellan simulerande och förfallna 

produkter. Vi anser därmed att det är en indikation på att inte ens de analytiker som 

konstruerar produkterna kan förutspå framtiden och därmed inte konstruera produkter 

som garanteras en bättre framtid än vad samma produkter avkastat i våra simuleringar. 

Resultatet mellan våra utförda simuleringar, de förfallna produkterna och resultatet av 

Wassums studie visar på ett relativt homogent resultat där strukturerade produkter 

erbjuder en låg medianavkastning vilket vi anser ger vårt resultat en högre 

tillförlitlighet. Simuleringarna från kategori 2 avviker dock en del från detta då de visar 

på en högre medianavkastning än övriga kategorier samt de förfallna produkterna.  

När Sjögemark (2012) konfronteras med att den totala medianavkastningen för de 1172 

förfallna strukturerade produkterna som vi undersökt uppgår till -1,5 % och att endast 

40,3 % av produkterna genererat en positiv avkastning kontrar Sjögemark med att 

många av de som investerat i dessa produkter sannolikt förlorat betydligt mera om de 

istället varit exponerade direkt mot aktier. Detta argument är möjligen korrekt men vi 

anser att det är viktigt att poängtera att en portfölj bestående av enbart aktier inte utgör 

ett rättvisande och jämförbart alternativ till en investering i en strukturerad produkt. 

Fahlström påpekar att ett alternativ till en strukturerad produkt snarare är en portfölj 

bestående av både aktier och olika ränteplaceringar och att det påvisats i Wassums 

studie i kapitel 3.1 att det går att konstruera ett traditionellt alternativ som är betydligt 

billigare att investera i utan att öka risken och att detta alternativ dessutom erbjuder en 

högre medianavkastning. Dahlberg (2012) på Finansinspektionen påpekar också 

skillnaden i att en placering på aktiemarknaden inte löper ut på en viss slutdag utan 

istället kan behållas till dess att aktiemarknaden får en mer attraktiv värdering. Vi anser 

till fullo att uttalandena från Fahlström och Dahlberg är korrekta men även Sjögmarks 
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resonemang kan visa sig vara korrekt i de fall där investeraren trots allt valt mellan en 

aktieplacering och en placering i en strukturerad produkt. Men om investeraren erhållit 

rekommendation av en rådgivare att placera i en strukturerad produkt är det sannolikt att 

rådgivaren egentligen skulle kunnat presentera ett alternativ som erbjuder en högre 

förväntad avkastning utan att öka risknivån.  
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9 Slutsats 

Syftet är att utvärdera strukturerade produkters egenskaper ur ett risk- och 

avkastningsperspektiv och utifrån det erbjuda potentiella investerare ett underlag inför 

investeringsbeslutet.  

För att uppnå syftet används följande problemfrågor som vägledande i arbetet: 

• Hur är utfallet för de i urvalet ingående strukturerade produkterna över 

testperioden? 

• Vilka övriga risker som inte framgår av våra modeller utsätts en investerare 

för vid placering i strukturerade produkter? 

De sammanlagda utfallen för de i urvalet ingående strukturerade produkterna har visat 

att det mest sannolika utfallet för en investerare i en enskild produkt är att erhålla en 

förhållandevis låg avkastning som understiger avkastningen för den underliggande 

tillgången. Vi anser att diagrammen över utfallen för de simuleringar som utförts är 

mest representativt för att besvara den första problemfrågan varför vi hänvisar läsaren 

till figur 9, 11, 14 och 18 i kapitel 7.   

Vi anser att de övriga riskerna som en investerare i strukturerade produkter utsätts för är 

svåra att överblicka och kvantifiera. Vår övergripande slutsats om respektive risk 

återfinns i punktform nedan. 

• Kreditrisken är den risk som kan ge upphov till störst konsekvenser för 

investeraren. Givet en stark emittent är det dock relativt låg sannolik att 

emittenten inte förmår att fullfölja sina åtaganden. Kreditrisken medför att 

kapital som under inga omständigheter kan förloras inte bör investeras i 

strukturerade produkter.  

• Likviditetsrisken är endast aktuell för de investerare som avyttrar placeringen i 

förtid. Att avyttra produkten i förtid ger upphov till extra kostnader och den 

begränsade andrahandsmarknaden resulterar eventuellt i att säljaren erhåller ett 

lägre belopp än vad produkten skulle inbringa på en mer likvid marknadsplats. 

Vid ogynnsamma marknadsförhållanden kan produkten ibland vara omöjlig att 

avyttra.  
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• Löptidsrisken blir påtaglig i strukturerade produkter då placeringen har en 

definitiv start- och slutdag, produktens avkastning är därmed en direkt 

konsekvens av värdet på den underliggande tillgången på de aktuella dagarna. 

Investerare bör därmed vara medvetna om att marknadsläget för den 

underliggande tillgången vid löptidens slut helt avgör produktens prestation.  

• Valutarisk uppkommer i de produkter som är noterade i en utländsk valuta. 

Valutakurser är svårprognostiserade och vi uppmanar investerare att vara 

förberedda på att förändringar i växelkursen kan få stora oförutsedda effekter på 

avkastningen.  

• Marknadsrisken är bättre diversifierad i de produkter som konstrueras av index. 

Desto fler tillgångar som ingår desto större är riskspridning, notera dock att detta 

endast gäller när produktens villkor viktar tillgångarnas utveckling gemensamt 

och inte baserar avkastningen på den tillgång som presterar sämst. Ibland ersätts 

även de tillgångar som presterar bäst med en förutbestämd avkastning, vid 

mycket positiva marknadsutvecklingar reducerar detta produktens 

avkastningspotential. Tillgångarnas inbördes korrelationer kan ibland innebära 

att ett visst resultat är mycket osannolikt beroende på hur tillgångarna samverkar 

vid olika kursrörelser.   

• Indikativa villkor innebär att produktens förutsättningar kan komma att 

försämras eller förbättras efter teckningsdagen.  

 

Sammanfattningsvis bedömer vi att de risker som vi behandlat i studien är relevanta. 

Riskerna har olika inverkan på olika produkter och vår slutsats är att investerare ska 

förstå varje risk som är applicerbar samt noga begrunda vilka konsekvenser den kan ge 

upphov till i den aktuella investeringen.  

Vår slutsats av studien är att det statistiskt och matematiskt inte är fördelaktigt att 

investera i strukturerade produkter. Detta gäller i synnerhet då det utan extrema 

kapitaltillgångar är omöjligt att investera i ett index av strukturerade produkter. Istället 

är investeraren hänvisad till någon eller ett fåtal produkter vilket gör att det krävs ett 

inslag av tur för att produktens utfall ska hamna i den högre delen av utfallsspektrumet 

istället för intervallet i mitten där den övervägande massan faller ut. Vi rekommenderar 

därför investerare att välja placeringsalternativ med fördelaktigare egenskaper.  
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9.1 Rekommendationer till branschen för strukturerade 
produkter 

 
• Vi har analyserat de resultat och risker som ingår i denna studie och kommit 

fram till ett antal rekommendationer som vi anser skulle kunna implementeras i 

branschen för att öka investerares förutsättningar att fatta ett väl avvägt 

investeringsbeslut.  

• Vi rekommenderar att ett diagram över det förväntade utfallen presenteras i 

marknadsföringsbroschyren där sannolikheten för olika utfall framgår på ett 

pedagogiskt sätt. Utfallen kan med fördel baseras på historiska tidsserier som 

sträcker sig över en tjugoårsperiod för att fånga in flera olika marknadslägen. Vi 

argumenterar tydligt för att medelavkastningen är ett missvisande mått som ska 

användas med stor försiktighet när den historiska avkastningen för strukturerade 

produkter anges. 

• Vi rekommenderar att när strukturerade produkter jämförs med fonder, index 

eller investeringar direkt i olika underliggande tillgångar ska de jämförande 

indexen innehålla utdelningen i de fall en investerare som placerar i dessa 

alternativ i verkligheten får ta del av dem. Används prisbaserade index blir 

avkastningen missvisande då utdelningen normalt utgör en betydande del av 

avkastningen. Avkastningen för strukturerade produkter ska i dessa jämförelser 

anges netto med hänsyn till courtage och eventuella övriga avgifter.  

• Då kreditrisken kan ge upphov till dramatiska förluster anser vi att 

informationen som förmedlas till investeraren kompletteras med statistik över 

sannolikheten för att en emittent med ett visst betyg får betyget ändrat under 

löptiden samt hur stor sannolikheten för en konkurs är inom det aktuella betyget. 

Vi är medvetna om att dessa siffror är relativa och inte utgör någon garanti för 

framtiden, trots detta bidrar de till en ökad förståelse för hur stor kreditrisken är.    

• Då vi anser att storleken på avgifterna är betydande för den slutgiltiga 

avkastningen föreslår vi att avgifterna blir mer transparenta och att 

arrangörsarvodet om möjligt anges i exakta eller inom ett mindre intervall.  

• Slutligen vore det värdefullt för investerare att strukturerade produkter 

utvärderades och granskades på samma sätt som fonder gör för att möjliggöra 
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för investerare att jämföra olika produktalternativ och utvärdera olika 

arrangörers avgifter och prestation. 

9.2 Utförande 

Med utgångspunkt från de metodval som presenterats i kapitel 3 anser vi att vår metod 

resulterat i ett giltigt och tillförlitligt resultat. Utifrån Finansinspektionens 

uppdragsbeskrivning och de urval vi genomfört beskriver vårt resultat de simulerade 

utfallen baserat på historisk data. Omfånget på de använda tidsserierna inkluderar 

varierande marknadsförhållanden inklusive både kriser och perioder av starka 

uppgångar. Vi har tagit hänsyn till alla de villkor som respektive produkt innehåller och 

utfallen speglar därmed det exakta resultatet givet de historiska marknadsrörelser som vi 

använt. Om tiden tillåtit ett större urval av produkter att simulera skulle resultatets 

externa giltighet öka. Det stora antalet simuleringar av varje produkt har dock bidragit 

till att vi kunnat basera resultat på relativt många marknadsförhållanden vilket är 

positivt. De teoretiska och empiriska studierna av de olika riskerna som omfattar en 

strukturerad produkt har kompletterat resultatet med de risker som inte får utlopp i 

simuleringarna. Den genomförda kategoriseringen har underlättat möjligheten att uttala 

oss om de olika resultaten och de unika egenskaper som varje kategori uppvisar. Utifrån 

detta anser vi att vårt resultat är relevant och att kan bidra till att utöka 

investeringsunderlaget för potentiella investerare. 

9.3 Förslag på fortsatta studier 

Vi anser att det vore intressant att utvärdera förväntade utfall för strukturerade 

produkter med hjälp av Monte Carlo simulering. Monte Carlo simulering är ett 

alternativ till att simulera med hjälp av historisk data varför det vore intressant att 

jämföra de båda resultaten. Vi tycker också att det vore intressant att undersöka 

prissättningen på andrahandsmarknaden för att se om prissättningen är effektiv, om 

marknaden är välfungerande samt hur likviditeten på andrahandsmarknaden förändras 

beroende på marknadsförhållandena. Vidare är det naturligtvis intressant att undersöka 

vilken förståelse investerare i allmänhet har för strukturerade produkter samt hur de 

upplever informationen som de erhåller från rådgivare och marknadsföringsbroschyr. 

En sådan studie ger dock upphov till en del hinder. Investerarna borde vara villiga att 
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investera i produkterna i verkligheten för att de ska sätta sig in i villkoren och ägna den 

tid som motsvarar vad en investerare normalt ägnar inför en investering. Nästa hinder är 

att kunder omfattas av sekretess vilket innebär att en rådgivare inte får dela med sig av 

kontaktuppgifter till sin kundstock etcetera. En sådan studie kan därför kräva att den 

utförs av en myndighet eller i samarbete med en större aktör där kunder får delta på 

frivillig basis. Slutligen skulle det vara intressant att repetera denna studie i framtiden 

för att jämföra resultaten.  
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Bilaga 1, Arrangörer 

Nedan återfinns en lista på de arrangörer vi identifierat som under februari 2012 hade 

strukturerade produkter till teckning. 

Carnegie 

Coeli 

Danske Bank 

Erik Penser 

Garantum 

Handelsbanken 

Mangold Fondkommission 

Nordea 

Oak Capital 

SEB 

SIP Nordic 

Strukturinvest 

Svensk Export Kredit (SEK) 

Swedbank 
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Bilaga 2, Emittenternas kreditbetyg, 2 mars 2012. 

Emittent S&P Outlook Moody’s Outlook Fitch Outlook 

ABN Amro A+ Negative Aa3 Negative A+ Stable 

Bank of America/ Merril Lynch A- Negative A2 Negative A Stable 

Barclays A- Negative Aa3 Negative A Stable 

BNP Paribas AA- Negative Aa3 Negative A+ Stable 

Commerzbank AG A Negative A2 Negative A+ Stable 

Credit Suisse A+ Negative Aa2 Negative A Stable 

Danske Bank A Negative A2 Negative A Negative 

Goldman Sachs A Negative Aa3 Negative A Stable 

Handelsbanken AA- Stable  Aa2 Negative AA- Stable 

ING A+ Stable Aa3 Negative A+ Stable 

Morgan Stanley A- Negative A2 Negative A Stable 

Nordea AA- Stable Aa2 Negative AA- Stable 

Royal Bank of Canada AA- Stable Aa1 Negative AA Stable 

Royal Bank of Scotland A Stable A2 Negative A Stable 

SEB A+ Stable A1 Negative A+ Stable 

Svensk Export Kredit AAA Stable Aaa Stable AAA Stable 

Societe Generale A Stable A1 Negative A+ Negative 

Swedbank A+ Stable A2 Negative A Stable 

UBS A Negative Aa3 Negative A Stable 
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Bilaga 3, Definitioner av kreditbetyg 

The general meaning of our credit rating opinions is summarized below. 
Investment Grade 
'AAA' 
Extremely strong capacity to meet financial commitments. 
Highest Rating. 
'AA' 
Very strong capacity to meet financial commitments. 
'A' 
Strong capacity to meet financial commitments but somewhat 
susceptible to adverse economic conditions and changes in  
circumstances. 
'BBB' 
Adequate capacity to meet financial commitments, but more 
subject to adverse economic conditions. 
'BBB-' 
Considered lowest investment grade by market participants. 
Speculative Grade 
'BB+' 
Considered highest speculative grade by market participants. 
'BB' 
Less vulnerable in the near-term but faces major ongoing 
uncertainties to adverse business, financial and economic conditions. 
'B' 
More vulnerable to adverse business, financial and economic conditions but currently has the capacity to meet 
financial commitments. 
'CCC' 
Currently vulnerable and dependent on favorable business, 
financial and economic conditions to meet financial commitments. 
'CC' 
Currently highly vulnerable. 
'C' 
A bankruptcy petition has been filed or similar action taken, but payments of financial commitments are 
continued. 
'D' 
Payment default on financial commitments. 
Note: Ratings from 'AA' to 'CCC' may be modified by the addition of a plus (+) or 
minus (-) sign to show relative standing within the major rating categories. 
Ratings Outlook 
A Standard & Poor's rating outlook assesses the potential direction of a long-term credit 
rating over the intermediate term (typically six months to two years). In determining 
a rating outlook, consideration is given to any changes in the economic and/or 
fundamental business conditions. An outlook is not necessarily a precursor of a rating 
change or future CreditWatch action. 
Positive means that a rating may be raised. 
Negative means that a rating may be lowered. 
Stable means that a rating is not likely to change. 
Developing means a rating may be raised or lowered. 
N.M. means not meaningful. 
CreditWatch 
CreditWatch highlights our opinion regarding the potential direction of a rating. 
Positive means that a rating may be raised. 
Negative means that a rating may be lowered. 
Developing means that a rating may be raised, lowered or affirmed. 
CreditWatch is not intended to include all ratings under review, and rating changes may 
occur without the ratings having first appeared on CreditWatch. 
A rating can be on either CreditWatch or have an Outlook, but not both at the same time. 
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a 4, Sannolikheter för förändrat kreditbetyg 
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Finansinspektionen 
Box 7821 

SE-103 97 Stockholm 

[Brunnsgatan 3] 

Tel +46 8 787 80 00 

Fax +46 8 24 13 35 

finansinspektionen@fi.se 

www.fi.se 

Bilaga 5, Uppdragsbeskrivning 

P R O M E M O R I A  

 

 Datum  2012-03-20   

 Författare  Håkan Dahlberg 

 

Uppdragsbeskrivning  

Bakgrund 

Från Finansinspektionens tillsynsrapport 2011 framgår att:  

”Finansinspektionen har bl.a. till uppgift att verka för ett gott konsumentskydd på 

finansmarknaden. En grundläggande dimension i konsumentskyddet på det finansiella 

området är att produkterna och tjänsterna ofta är komplexa och svåra att utvärdera. 

Det kan gälla risker, avkastningsmöjligheter och kostnader där konsumenten har ett 

besvärande informationsunderläge gentemot producenten. Det är svårt för 

konsumenten att ens i efterhand avgöra om produkten varit bra eller dålig samt i vad 

mån detta i så fall varit producentens förtjänst respektive fel. Möjligheten att ”rösta 

med fötterna” och byta leverantör kan också vara begränsad” 

Strukturerade produkter har funnits på marknaden 1990-talet och försäljningen tog rejäl 

fart från början av 00-talet. Produkternas konstruktion och egenskaper har förändrats 

under åren och generellt sett kan produkterna anses blivit mer och mer komplexa. 

Samtidigt har det skett en framväxt av strukturerade produkter med högre risk jämfört 

med den traditionella kapitalgaranterade aktieindexobligationen, såsom produkter med 

begränsad kapitalgaranti eller produkter helt utan kapitalgaranti. På liknande sätt har 

produkternas underliggande marknad förändrats från att tidigare främst bestå av 
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aktieindex till att idag omfatta andra tillgångsklasser och alternativa tillgångslag liksom 

kombinationer av olika tillgångsslag, marknader eller värdepapper.  

Finanskrisen 2008 medförde en högre volatilitet och högre obligationspriser vilket 

resulterade i att villkoren för en traditionell aktieindexobligation blev mindre attraktiva. 

Detta medförde i sin tur en framväxt av produkter med kombinationer av köpoptioner 

och utfärdade säljoptioner, s.k. autocall. Dessa utgör idag en relativt stor del av 

marknaden och får betraktas som komplexa.  

Strukturerade produkter förmedlas idag via ett stort antal aktörer till konsumenter. Ökad 

komplexitet i de strukturerade produkterna i kombination med en större variation i risk 

mellan olika strukturerade produkter medför en risk för sämre skydd för den enskilda 

konsumenten. Det blir svårt för en konsument att bedöma en strukturerad produkts 

villkor och egenskaper och bedöma rimligheten för ett visst utfall. Därmed blir det 

mycket svårt för kunden att jämföra produkterna med andra på marknaden vanligt 

förekommande placeringsalternativ sett till förväntad avkastning och risk.  

Tänkbara frågeställningar  

• Vad är en rimlig förväntad avkastning i de olika strukturerade produkter som 

erbjuds på marknaden idag?  

• Stämmer produkternas marknadsmaterial överrens med de verkliga 

avkastningsmöjligheterna?  

• Vad är sannolikheten för olika utfall i produkterna?  

• Är det rimligt för en konsument utan särskild kunskap om finansiella 

instrument att bedöma och utvärdera dagens strukturerade produkter? 

• Vilka risker utsätts en investerare för vid placering i strukturerade produkter?  

Urval 

De strukturerade produkter som erbjuds i publika emissioner under en viss tidsperiod 2012.
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Bilaga 6, Lista över simulerade strukturerade produkter 

Lista strukturerade produkter 

1 Carnegie, Smart bonus 3 

2 Carnegie, Asien Kupong 2 

3 Carnegie, Utvecklade marknader Autocall Plus/Minus 5 defensiv 

4 Coeli, Autocall Amerika plus/minus 

5 Danske Bank, Aktieindexobligation 518A  Svenska Aktier 

6 Erik Penser Bank, Asien Certifikat  

7 Erik Penser Bank, Asien Marknadswarrant  

8 Erik Penser Bank, Auto Protect Sverige Plus Minus  

9 Erik Penser Bank, Sverige Fast Kupong 

10 Garantum, Aktieobligation Sverige Select AB nr 1170 

11 Garantum, Aktieobligation Sverige Select AB nr 1171 

12 Garantum, Hävstångscertifikat Sverige Select Fixed Best 1172 

13 Garantum, Sprinter Sverige Optimal Start 1161 

14 Mangold, Autocall Scania Volvo +/– Ackumulerade 

15 Mangold, Pensionsobligation Sverige 3 

16 Nordea, Aktiebevis Sverige 

17 Oak Capital, Asiatiska tigrar 1201 A 

18 Oak Capital, Certifikat Sverige Kupong 1201D 

19 SEB, Aktiebevis Tyska Exportbolag Lösen 

20 SEB, Indexbevis Sverige 

21 SEB, Indexbevis Sverige Stege  

22 SEB, Ränteobligation STIBOR Hävstång 

23 SIP Nordic, Autocall Index Saviour Sverige 

24 SIP Nordic, Garantiobligation USA 2 

25 SIP Nordic, STIBOR räntekorridor 

26 SIP Nordic, Sverige Sprinter  

27 Strukturinvest, Indexbevis Sverige 14  

28 Strukturinvest, Svenska bolag 

29 Swedbank, Spax Dollarintervall 

30 Svensk Exportkredit, Jordbruk 6 

31 Svensk Exportkredit, Metall 6 
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Kontaktuppgifter 

Tobias Lunquist tobiaslundquist@me.com   

Viktor Markunger vmarkunger@gmail.com  

Kim Nilsson Lange knila11@gmail.com  


