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Beskrivelse af værdipapirer og finansielle instrumenter 
 
 
BIL Danmark, filial af Banque Internationale à 
Luxembourg SA, Luxembourg  (Banken) påtager sig 
intet ansvar for de skattemæssige konsekvenser, når 
du investerer i værdipapirer og komplekse finansielle 
instrumenter.  
Banken opfordrer alle kunder til at søge ekstern 
rådgivning hos en advokat eller en revisor.  

VÆRDIPAPIRER  

 

Aktier  

Når du køber en aktie, får du del i en virksomhed, der 
er organiseret som et aktieselskab. Du får derfor også 
andel i det pågældende selskabs indtjening. 
Kursværdien på en aktie afspejler markedets 
forventning til selskabets fremtidige indtjeningsevne.  
 

Afkast og udbytte  
Afkastet af en aktie afhænger primært af, hvordan 
markedet vurderer et aktieselskabs evne til at tjene 
penge. Det bevirker, at kursen på aktier generelt 
svinger meget, og derfor betaler langsigtede 
investeringer i aktier sig bedst.  
 
Aktieinvesteringer giver på sigt en bedre forrentning 
end de mere sikre investeringer i for eksempel 
obligationer, da du som investor skal kompenseres for 
den ekstra risiko, du påtager dig ved en 
aktieinvestering.  
 
Du kan også tjene penge ved at få udbetalt udbytte fra 
aktien. Det vil sige, at du får udbetalt en andel af 
selskabets resultat. Aktieselskabets generalforsamling 
beslutter om der betales udbytte, og hvor ofte det 
sker. Selskaberne betaler typisk udbytte en gang 
årligt.  
 
Risici ved aktier  
Risikoen ved at investere i aktier er, at kursen falder til 
et niveau under den kurs, du købte til.  
Følgende forhold påvirker en virksomhed og dermed 
vurderingen af aktien:  
 
Virksomhedens interne forhold  
Ændringer i den enkelte virksomheds interne forhold, 
som for eksempel hvor dygtig ledelsen er, og hvor god 
virksomheden er til at omstille sig.  
Hvis der er tale om noterede aktier, vil virksomheden 
typisk offentliggøre interne forhold, som kan have 
betydning for kursdannelsen.  
Unoterede aktier er der generelt mindre information 
om, og her anses risikoen for større end ved noterede 
aktier.  
  
Eksterne forhold  
De eksterne forhold, som for eksempel virksomhedens 
konkurrenceevne indenfor branchen, og hvordan 
udsigterne er for branchen som sådan.  
 
 

Markedsmæssig risiko 
Den markedsmæssige risiko, som er afhængig af 
samfundsøkonomiske forhold. Ændringer i konjunktur, 
oliepris, inflation, rente, politisk situation, krig, fred, 
forskning/opdagelser og andre skift kan spille ind på 
aktiernes kurs i positiv eller negativ retning.  
 
Udenlandske aktier  
Udenlandske aktier har ud over kursrisikoen også en 
valutarisiko, der kan have stor indflydelse på det 
samlede afkast.  

Obligationer  

Når du køber en obligation, får du i princippet et 
gældsbevis. Udstederen af obligationen forpligter sig til 
at betale obligationsgælden tilbage til dig ud fra en 
plan om en løbende rente, som du aftaler med 

udstederen.   
Beløbet, du investerer i en obligation, kan 
sammenlignes med, at du låner penge til udsteder, 
som for eksempel kan være et realkreditinstitut eller 
den danske stat.  
 
Afkast 
Afkastet på en obligation falder som renter, der 
beregnes ud fra obligationens pålydende værdi. 
Renten er typisk højest på obligationer med lang 
løbetid, og som regel er renten højere på en 
erhvervsobligation end på en statsobligation. 
Kursgevinst eller kurstab i forbindelse med udtrækning 
eller som forskellen mellem købs- og salgskurs.   
 
Risici ved obligationer  
Udstederrisiko 
Udstederrisikoen er risikoen for, at et realkredit-
institut, en stat eller en virksomhed går konkurs.  
Risikoen for at den danske stat går konkurs er 
forsvindende lille. Et realkreditinstitut har en lidt større 
risiko, men den er teoretisk, da staten og andre 
realkreditinstitutter sandsynligvis vil træde til med 
hjælp, hvis det sker. Udstederrisikoen er størst for 
erhvervsobligationer, men specielt for statsobligationer 
er det også vigtigt at skelne mellem udstedere fra 
etablerede markeder, som Danmark, USA og Tyskland, 
og udstedere fra nye markeder som for eksempel 
Brasilien, Rusland eller Sydkorea, hvor 
udstederrisikoen kan være større.   
 
Kursrisiko 
Kursrisikoen opstår, når den aktuelle markedsrente 
ændrer sig. Når du køber en obligation med en fast 
rente, er kursen afhængig af den aktuelle 
markedsrente. Hvis markedsrenten stiger, falder 
kursen, alt efter hvor kursfølsom obligationen er. 
Obligationer med lang løbetid (varighed) er mere 
kursfølsomme en obligationer med kort løbetid.  
Vælger du at beholde obligationerne til de udløber, vil 
der ikke blive realiseret noget kurstab/nogen gevinst 
ved indfrielsen. Du vil få obligationen udtrukket til kurs 
100.  
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Konverteringsrisiko 
Konverteringsrisikoen opstår typisk for 
realkreditobligationer med lang løbetid. Hvis 
renteniveauet falder, stiger obligationerne i kurs, og 
nogle af de låntagere, som har finansieret deres 
boliger, vil opsige lånene til kurs 100 for at finansiere 
sig i nye lån/obligationer med en lavere pålydende 
rente.  
De ekstraordinære udtrækninger betyder, at  
investorerne skal ud og købe nye obligationer til en 
højere kurs samt en lavere forrentning. Det giver totalt 
set en dårligere samlet forrentning af formuen.  
 
Valutarisiko  
Valutarisikoen opstår, når ændringer i valutakursen 
påvirker dit afkast på udenlandske obligationer. Hvis 
du for eksempel køber en udenlandsk obligation og 
den pågældende valuta falder med fem procent i 
forhold til danske kroner, reduceres dit samlede afkast 
med fem procent. Omvendt så stiger dit samlede 
afkast, hvis valutakursen stiger.  
Det kan være en fordel at investere i obligationer i 
fremmed valuta for at sprede risikoen, og mange 
obligationer i fremmed valuta giver en høj rente.  
 
Typer af obligationer  
Statsobligationer 
En stat udsteder som oftest obligationer for at 
finansiere et underskud på statsfinanserne. 
Statsobligationer er typisk stående lån. Det betyder, at 
du får renter en gang om året samt at 
statsobligationer ikke kan indfries før tid. Løbetiden 
ligger i intervallet fra 1-30 år, og renten kan være fast 
eller variabel.  

Obligationen betales tilbage til kurs 100 på det 
tidspunkt, hvor obligationen udløber.  
Din risiko for tab er mindst, hvis du køber en 
statsobligation, der udløber på det tidspunkt, hvor du 
skal bruge pengene. Afkastet består af de løbende 
rentebetalinger og eventuelt kursgevinster.  
 
Realkreditobligationer  
Realkreditinstitutter udsteder obligationer med 
sikkerhed i realkreditinstituttets reserver og pant i fast 
ejendom. Realkreditinstitutterne formidler og 
administrerer lånene, men reelt låner boligejerne 
pengene af de investorer, der har købt obligationerne. 
Det betyder, at de renter og afdrag, boligejerne 
betaler, går til investorerne, mens realkreditinstituttet 
beholder administrationsbidragene.  
 
Løbetiden ligger i intervallet fra 1-30 år, og renten kan 
være fast eller variabel. Der er på visse typer 
obligationer mulighed for afdragsfrihed i en del af 
obligationens løbetid, og her er kursen som regel 
højere end på lignende obligationer, hvor der afdrages 
i hele løbetiden.  
Obligationens løbetid kender du på forhånd, men du 
kan ikke altid regne med en obligations løbetid, da 
nogle obligationer kan indløses til kurs 100 før tid. Det 
sker ofte i forbindelse med konverteringer af 
realkreditlån. Der findes mange forskellige typer 
realkreditobligationer, og sandsynligheden for at en 
obligation udtrækkes afhænger af obligationstypen, 
renteudvikling m.v.. Afkastet består af de løbende 
rentebetalinger og en eventuel kursgevinst.  
 
 
 

Erhvervsobligationer  
Når du køber erhvervsobligationer låner du penge til 
den virksomhed, som udsteder obligationen. 
Erhvervsobligationer er typisk stående lån med en 
løbetid fra 1-30 år, og renten kan være fast eller 
variabel. Fortrinsvis store virksomheder udsteder 
erhvervsobligationer. 
Afkastet består også her af de løbende rente-
stigninger og en eventuel kursgevinst.  
Erhvervsobligationer giver ofte et større afkast end for 
eksempel statsobligationer, fordi risikoen for at 
udstederen ikke betaler lånet tilbage er større.  
Erhvervsobligationer er egnede, hvis du ønsker et 
højere afkast af din obligationsinvestering.  
 
Erhvervsobligationer har en større udstederrisiko, og 
kommer en virksomhed i økonomiske vanskeligheder, 
så falder obligationen i kurs.  
Der er stor forskel på risikoen ved erhvervs-
obligationer, da de udstedes af både solide og mindre 
solide selskaber.  
 
Hvis du ønsker oplysninger om andre typer af 
obligationer såsom danske indeksobligationer og 
aktieindekserede obligationer, er du velkommen til at 
henvende dig i banken.  

Investeringsbeviser  

Når du køber et investeringsbevis, får du del i en 
forening, der investerer i værdipapirer efter regler, den 
dels selv bestemmer og som dels reguleres af 
gældende lov. 
For de penge, som du og andre investorer betaler til 
investeringsforeningen, køber de værdipapirer. At 
købe et investeringsbevis er derfor et alternativ til, at 

du selv investerer direkte i obligationer og aktier.  
Fordelen for dig er, at selvom du vælger kun at 
investere et mindre beløb, så har investerings-
foreningen alt i alt et stort beløb, den kan investere, 
og det giver mulighed for at sprede din investering 
over mange værdipapirer og dermed mindske din 
risiko for tab.  
 
Du kan vælge mellem at investere i lange og korte 
obligationer samt danske og udenlandske aktier.  
Du kan også vælge at købe aktier indenfor en bestemt 
branche eller vælge en forening specielt beregnet for 
pensionsmidler – kaldet PAL-afdelinger. Disse er 
omfattet af pensionsafkast-beskatningsloven. 
 
Afkast  
For de fleste investeringsforeninger gælder det, at 
afkastet består af optjente renter, kursgevinster på 
solgte obligationer, udbytte fra de aktier, afdelingen 
har investeret i og kursgevinster på aktier, der har 
været i afdelingens beholdning i mindre end tre år.  
 
Risici ved investeringsbeviser  
Investeringsforeninger investerer typisk i enten aktier 
eller obligationer.  
Derfor er det de samme risikoelementer, du skal 
forholde dig til, men da investeringsforeningerne 
typisk spreder investeringerne på mange forskellige 
værdipapirer, vil risikoen reelt være lavere.  
Risikoen kan være:  
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Kursudsving:  
Som hovedregel er afdelinger med obligationer mindre 
risikobetonede end aktiebaserede afdelinger. Beviser 
med udenlandske papirer kan svinge mere i kurs end 
danske papirer, fordi valutakurserne også ændrer sig.  
 
Specialiseringsgrad:  
Hvis en investeringsforening investerer indenfor et 
snævert område, som for eksempel en bestemt 
branche eller region, er risikoen større.  
 
Overordnet afhænger risikoen ved et 
investeringsforeningsbevis af, hvilken strategi den 
enkelte afdeling investerer efter. Før du investerer, er 
det også her vigtigt, at du vurderer/får vurderet din 
risikoprofil og tidshorisont og derudfra vælger de 
afdelinger, der passer til dine behov.  
 

ETF – Exchange Traded funds 

Exchange Traded Funds eller børshandlede fonde (ETF) 
er en passivt forvaltet indeksfond noteret på børser – 
f.eks. NASDAQ OMX og en ETF handles på præcis 
samme måde som en hvilken som helst anden aktie 
eller investeringsforening. Handler eksekveres i realtid 
til priser som løbende opdateres af dedikerede 
markedsoperatører.  
ETF’ere ligner en slags investeringsforening med en 
passiv investeringsform.  
Der bliver ikke udstedt beviser i en ETF på samme 
måde som i en investeringsforening. Det er fonde, der 
opretter ETF’ere og udsteder beviser i store portioner. 
I modsætning til investeringsforeninger i traditionel 
forstand, så køber fonden ikke aktierne, men som 
køber af en ETF investerer du efter specifikationerne 

fra den enkelte ETF-fond. 
 
Afkast  
For de fleste ETF’er gælder det, at afkastet består af 
kursgevinster og evt. udbytter fratrukket de 
omkostninger, der er ved at drive en ETF. 
Omkostningerne fremgår af faktabladet for ETF’en.  
 
Risici ved ETF 
Afhængigt af, hvilke typer papirer og hvilket 
geografisk område, eller aktivklasse der investeres i, 
påvirkes risikoen. Der er ikke nødvendigvis altid god 
spredning i en ETF. Dette afhænger især af 
vægtningen, som de enkelte værdipapirer har i 
fonden.  
Når du investerer i en ETF, kan du i værste fald miste 
hele din investering.  
Hvis du investerer i en UCITS-godkendt ETF, som er 
fysisk baseret, dvs. at ETF’en følger benchmarket ved 
fysisk at købe et antal aktiver, der tilnærmelsesvis 
følger benchmarket, kan risikoen sammenlignes med 
at investere i en typisk dansk investeringsforening.  
Nogle ETF’ere benytter sig af værdipapirudlån, hvilket 
medfører en modpartsrisiko. Værdipapirudlån er meget 
udbredt i markedet, og det anvendes især fordi, 
indehaveren af papiret i perioden for udlån vil spare på 
omkostningerne ved at eje værdipapiret. 
Modpartrisikoen opstår, når låntageren f.eks. ikke kan 
returnere værdipapiret efter endt låneperiode.  
Hvis du f.eks. investerer i en ETF, som hovedsageligt 
er swapbaseret (En SWAP er en aftale mellem to 
parter om at bytte cash flow på aftalte vilkår over en 
aftalt periode), dvs. syntetisk baseret, har ETF’en en 

risiko på modparten i swappen. Dvs. hvis modparten i 
swappen går konkurs, kan du risikere at miste hele din 
investering. Hvis du derimod investerer i en UCITS-
godkendt ETF, er modpartsrisikoen begrænset til 10 % 
af ETF’ens aktiver, men modpartsrisikoen kan også 
reduceres yderligere gennem sikkerhedsstillelse.  
Hvis du køber en ETF, der opgøres i en anden valuta 
end din basisvaluta (f.eks. DKK), påtager du dig som 
hovedregel en valutakursrisiko.  
Nogle ETF’ere kan ligeledes have indarbejdet en form 
for belåning, som betyder yderligere risiko. 

KOMPLEKSE FINANSIELLE INSTRUMENTER   

 

Strukturerede produkter  

Et struktureret produkt kombinerer typisk en 
nulkuponobligation med en option.  
Nulkupondelen giver dig mulighed for at få dine 
investerede penge helt eller delvist tilbage ved udløb. 
Det kaldes for hovedstolsgarantien.  
Optionsdelen giver dig andel i udviklingen af et 
underliggende aktiv som f.eks. et aktieindeks, en 
valutakurs, en referencerente, et råvareindeks etc. 
 
Jo højere hovedstolsgaranti obligationen har, jo større 
en andel af det samlede investerede beløb går til 
nulkupondelen. Når obligationen har 100 % 
hovedstolsgaranti ved udløb, vil du som minimum få 
din nominelle investerede kapital tilbage ved 
obligationens udløb.  
 
Afkast  
Afkastpotentialet i et struktureret produkt afhænger 
først og fremmest af udviklingen af optionsdelen. Den 
er, modsat hovedstolsgarantien, ukendt ved start. En 

option giver dig del i et eventuelt positivt afkast på et 
givent marked som for eksempel aktiemarkedet. 
Optionsdelen kan falde helt til 0, men kan aldrig blive 
negativ. Hvis optionsdelen falder til 0, vil du som 
investor få den garanterede hovedstol tilbage ved 
udløb.  
Derved mister du en eventuel forskel mellem 
udstedelseskurs og indfrielseskurs, og du går glip af 
den alternative forrentning, som du havde fået, hvis 
du havde placeret dine penge i andre finansielle 
instrumenter som for eksempel statsobligationer.  

 
Risici ved strukturerede produkter  
Udstederrisiko  
Når du investerer i et struktureret produkt, påtager du 
dig en risiko på den bank, som udsteder produktet. 
Hvis banken ikke kan imødekomme sine forpligtelser, 
kan du risikere at miste en del af eller hele din 
investerede kapital på trods af en eventuel 
hovedstolsgaranti. Banken vælger altid udstedere, som 
har en høj kreditværdighed.  
 
Valutarisiko  
Hvis det strukturerede produkt udstedes i en anden 
valuta end danske kroner, så påtager en dansk 
investor sig en valutarisiko. Som det gælder for 
udenlandske obligationer, gælder det her, at hvis den 
pågældende valuta falder med fem procent i forhold til 
danske kroner, reduceres dit afkast med fem procent. 
Omvendt så stiger dit afkast, når valutakursen stiger.  
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Risiko ved salg før udløb  
Et struktureret produkt er som udgangspunkt et ”køb 
og behold-produkt”. Du skal derfor kunne afsætte det 
investerede beløb i hele løbetiden. Før udløb vil kursen 
på produktet svinge, når markedsforholdene ændrer 
sig. Produktets udsteder har ingen forpligtelse til at 
tilbagebetale hele eller dele af den garanterede 
hovedstol før udløb. Hvis du sælger produktet før 
udløb, garanterer udsteder ikke en minimumsbetaling. 
Ved salg før udløb kan du derfor risikere, at din 
investering er faldet i værdi i forhold til din investerede 
kapital og/eller hovedstolsgarantien ved udløb.  
 
Prospekt 
På alle børsnoterede strukturerede produkter lanceret 
af Banken foreligger der officielle børsprospekter. Alle 
investorer opfordres til at rekvirere disse og sætte sig 
grundigt ind i produktets opbygning og risici før en 
beslutning om eventuel investering foretages.  

Valutaspot og valutaterminsforretninger  

Når du foretager en valutaspot eller en valuta-
terminsforretning, indgår du en bindende aftale med 
banken om køb eller salg af et givent valutabeløb mod 
en anden valuta på en given fremtidig dato og til en på 
forhånd aftalt kurs.  
 
Formålet kan eksempelvis være at sikre gæld eller 
tilgodehavende i udenlandsk valuta mod udsving i 
valutakurserne.  
 
Løbetiden på en valutaspotforretning er to dage, mens 
løbetiden på en valutaterminsforretning er udover to 
dage. 
  

Afkast  
En terminsforretning skaber afkast ud fra kurs-
udviklingen i markedet.  
 
Risici  
Når du indgår en valutaspot eller en valutatermins-
forretning, er risikoen, at den indgåede position 
udvikler sig i negativ retning. Det vil sige, at din risiko 
er, at kursen stiger, når du har solgt på termin, eller at 
kursen falder, når du har købt på termin.  
En ugunstig udvikling af renteforskellen mellem de 
handlede valutaer kan desuden øge tabet.  

Valutaswap  

En valutaswap kan ses som en spotforretning og en 
terminsforretning, der er samlet i et produkt. Når du 
foretager en valutaswap, køber/sælger du en valuta 
mod en anden valuta (spotforretning). På samme tid 
indgår du en aftale om at sælge/købe den købte/solgte 
valuta mod den anden valuta på et givent tidspunkt 
udover 2 dage (terminsforretning).  
Swapprisen udtrykker derfor renteforskellen mellem de 
to valutaer. Det vil sige, at en valutaswap betyder en 
udveksling af betalingsstrømme.  
 
Du kan bruge en valutaswap, når du forlænger en 
forfalden terminsforretning eller du kan bruge den 
kommercielt, hvis du for eksempel er indehaver af en 
virksomhed, der har et likviditetsoverskud i en valuta, 
men behøver likviditet i en anden valuta i en periode.  
 

Risici  
Er de samme som ved valutaspot og valuta-
terminsforretninger.  

Optioner  

Når du køber en valutaoption, køber du retten – men 
ikke pligten – til at købe eller sælge et underliggende 
aktiv til en på forhånd aftalt kurs (strikekursen) på et 
på forhånd aftalt tidspunkt. Optioner kan handles på 
en børs.  
 
En option, som giver dig ret til at købe det 
underliggende aktiv, kaldes en call-option, mens en 
option, der giver dig ret til at sælge det underliggende 
aktiv, kaldes en put-option.  
Som køber forpligter du dig ikke til at gøre brug af 
optionen på forfaldsdatoen, mens sælger altid skal 
opfylde den aftalte kontrakt, hvis køber ønsker det. 
For at få retten til at sælge eller købe det 
underliggende aktiv, betaler køber en præmie til 
sælger.  
 
Valutaoptioner kan bruges som spekulation i 
kursudvikling eller som risikoafdækning. For dem som 
bruger valutaoptionen som risikoafdækning, kan 
optionen ses som en form for forsikring.  
Som køber skal du selv gøre opmærksom på, om du 
ønsker at gøre brug af optionen.  
 
Eksempel på risikoafdækning 
En virksomhed har optaget lån i CHF, og ønsker at 
sikre sig mod en fremtidig stigning i CHF kursen. 
Virksomheden køber derfor en call-option i CHF mod 
DKK (retten til at købe CHF og sælge DKK). 
Strikekursen aftales for eksempel til 455,00 med en 

løbetid på tre måneder. Præmien for optionen er 2,50 
DKK og beløbet, som virksomheden ønsker at afsikre 
er 1,0 mio. CHF. Præmiebeløbet udregnes til 
1.000.000 x 2,50 : 100 = 25.000 DKK.  
 
Ved forfald har virksomheden som køber to 
muligheder:  
 

 Hvis spotkursen er under 455,00, bruger 
køber ikke optionen, men køber derimod CHF 
beløbet i spotmarkedet.  

 
 Hvis spotkursen er over 455,00, gør køber 

brug af optionen og dermed af retten til at 
købe CHF/DKK til kurs 455,00.  

 
Afkast og risici   
Faktorer, som kan have indflydelse på dit afkast er:  
 
Udviklingen i den forventede fremtidige kursfølsomhed 
(den implicitte volatilitet).  
Herunder valutakursudviklingen mellem de handlede 
valutaer og udviklingen i renteforskellen mellem dem i 
valutaoptionens restløbetid.  
 
Handel med optioner giver mulighed for et højt afkast, 
men risikoen for tab er tilsvarende høj. Som køber har 
du ingen egentlig risiko, men skal selvfølgelig betale 
en præmie til sælger. Sælger har en ubegrænset risiko 
for tab, men til gengæld modtager sælgeren altid 
præmien.  
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Afvikling  
Som køber af en option, er du den aktive part, og du 
skal på forfaldsdagen gøre sælger opmærksom på, om 
du ønsker at gøre brug af optionen. Du kan evt. 
tilbagesælge en option til markedspris, men kan kun 
gøre brug af den aftalte strikekurs på forfaldsdagen.  
 

Futures   

I modsætning til den individuelt aftalte 
terminsforretning er en futures-kontrakt en 
standardiseret kontrakt, hvor det underliggende aktiv, 
kontraktstørrelse og udløbsdato på forhånd er fastlagt. 
Futures kan derfor handles på en børs.  
 
Når du indgår i en futures-kontrakt, indgår du derfor i 
en standardiseret aftale mellem to parter om på et 
bestemt tidspunkt at købe eller sælge et bestemt aktiv 
til en aftalt pris. Kontrakten er bindende for begge 
parter. Det underliggende aktiv kan for eksempel være 
obligationer, korte renter eller aktieindeks.  
 
Du kan anvende futures til afdækning af fremtidige 
risici eller spekulativt til at tage positioner i 
overensstemmelse med dine forventninger til 
fremtidige prisbevægelser.  
 
I Danmark handles futures for eksempel på OMX 
Nordic Exchange. Pt. handles der kun futures på 
enkeltaktier og aktieindekset OMXC20 i Danmark. På 
udenlandske futuresbørser handles der ud over futures 
på tilsvarende produkter også futures på stats- og 
realkreditobligationer, swaps, valuta, brancheindeks, 
obligationsindeks og råvarer.  
 

Værdiansættelse 
Generelt kan en købt future ses som et lånefinansieret 
køb af det underliggende aktiv frem til den dato, hvor 
futuren udløber. Ved prisfastsættelsen af futuren tages 
hensyn til følgende omkostninger: 
 

 Spotprisen på det underliggende aktiv 
 

 Udgifter til at holde det underliggende aktiv 
indtil futuren udløber. Det vil sige 
finansieringsomkostninger 

 
 Indtægter ved at holde det underliggende 

aktiv indtil futuren udløber. Indtægter 
forekommer i forbindelse med eksempelvis 
obligationer, der i sig selv er rentebærende, 
mens der ved eksempelvis råvarer ikke er 
nogen indtægt.  

 
Afvikling af futures 
Forretninger, danske samt enkelte udenlandske, 
afvikles normalt ved differenceregning, men kan 
afvikles ved levering af de pågældende værdipapirer. 
En førtidig lukning kan ske ved at indgå en tilsvarende 
modgående forretning. For eksempel kan en købt 
future lukkes ved at sælge en tilsvarende future.  
 
Risici ved futures   
Markedsrisiko 
Handel med futures giver mulighed for et højt afkast, 
men risikoen for tab er tilsvarende høj. Ud over den 
risiko, der opstår, hvis kursen på det underliggende 
aktiv ændrer sig, skal du tage højde for 

pengemarkedsrenterne og dermed den implicitte 
funding/placeringsrente.  
 
Kreditrisiko  
En kreditrisiko i forbindelse med futures består af, 
hvorvidt din modpart kan betale sin eventuelle 
forpligtelse. Når du har et clearinghus som 
garanterende mellemled reducerer dette kreditrisikoen 
i væsentlig grad.  
 

Certifikater eller ETN (Exchange Traded Notes)  

Et Certifikat eller Exchange Traded Note (ETN) er et 
værdipapir, der er designet til løbende at følge eller gå 
modsat udviklingen i et andet underliggende aktiv. 
ETN’er udstedes af en bank og handles på 
fondsbørsen, NASDAQ OMX København. Det 
underliggende aktiv er eksempelvis en aktie, et 
aktieindeks, virksomhedssektorer, råvarer, valutaer 
eller kombinationer af disse.  
En ETN kan enten være en Bull- eller en Bear-ETN. 
Bull-ETN’en følger udviklingen i et underliggende aktiv. 
Stiger kursen i det underliggende aktiv, stiger værdien 
af Bull-ETN’en. Bear-ETN’en går modsat udviklingen i 
et underliggende aktiv. Falder kursen på det 
underliggende aktiv, stiger værdien af Bear-ETN’en.  
En ETN kan geares, og hvis forventningerne til 
markedet holder stik, give et større afkast end det 
underliggende aktiv. Almindeligvis geares ETN’er i 
forholdet 2:1, hvilket betyder, at den daglige 
værdiudvikling er det dobbelte af det underliggende 
aktivs udvikling 
 
Afkast og risici 
 

På grund af gearingen i mange certifikater er der 
større risiko ved at investere i certifikater end ved at 
investere direkte i det underliggende aktiv.  
Gearingsfaktoren gør, at udsvingene i investeringens 
værdi kan være meget høj, da udviklingen i det 
underliggende aktiv ganges med gearingsfaktoren.  
Desto større gearing på certifikater, desto større 
bevægelse får certifikatet ved en ændring i det 
underliggende aktiv.  
Hvis kursen på det underliggende aktiv rammer stop 
loss-kursen, lukker certifikatet automatisk, og du får 
restværdien tilbage. Skulle det ske, at certifikatet ikke 
kan lukkes på stop loss-niveauet – 
på grund af manglende omsætning i det underliggende 
aktiv – kan man i værste fald miste hele investeringen 
og hæfte for den andel af finansieringen, som 
aktiverne ikke kan dække.  
Hvis det underliggende aktiv handles i en anden valuta 
end din basisvaluta (f.eks. DKK) påtager du dig 
samtidig en valutarisiko, på samme måde som ved 
direkte investering i det underliggende aktiv.  
Som investor vil du desuden få modpartsrisiko på 
udstederen af certifikatet, idet du er afhængig af 
udsteders evne til at tilbagebetale. 
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