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För snart 10 år sedan grundades Strukturinvest av två svenskar som, efter 
sina år på några av världens ledande investmentbanker, hade visionen att 
bygga upp ett kunskapsorienterat finanshus med siktet inställt på att bli 
den främsta placeringspartnern till institutioner, företag och privatper-
soner. Mycket har hänt under åren som har gått. Sedan starten 2009 har 
antalet medarbetare vuxit från två till dagens dryga 50 och under den 
perioden har även marknadsandelarna hela tiden ökat stadigt. Från att 
initialt ha varit inriktad mot publika och skräddarsydda emissioner av 
strukturerade placeringar har vår affär idag kommit att innefatta ett brett 
utbud av finansiella produkter och tjänster. 
 Trots att vi idag är en förhållandevis stor aktör lever småskalighe-
ten kvar i vår filosofi om tillgänglighet och vår strävan om att ständigt 
vara lyhörda för marknadens skiftande behov. På finansmarknaderna 
sker förändringar blixtsnabbt. Vår målsättning är att kunna möta dessa 
skiftande förutsättningar med moderna och flexibla investeringslösningar 
som långsiktigt skapar en avkastning som överträffar vad andra aktörer i 
marknaden kan erbjuda.
 Tidningen du nu läser hette tidigare Struktnytt. Att vi nu väljer att 
döpa om vår kundtidning till Benchmark 
har sin bakgrund till vår alltmer breddade 
affär och i den riktning vi nu väljer att ta. I 
våras lanserades fonden Hamiltonian Global 
Credit Opportunity, vilket var startskottet 
i vår nya affärsgren fondförvaltning. Struk-
turinvests ambition är att under den när-
maste tiden utveckla detta område genom 
att lansera fler aktivt förvaltade fonder. Det 
grundläggande syftet med aktiv fondförvalt-
ning är att slå ett på förhand utvalt och rele-
vant jämförelseindex, ett s.k. ”Benchmark”. 
Målet med investeringen blir därmed tydlig, 
transparent och uppföljningsbar. Värden vi 
identifierar vara helt vitala i en förtroende-
bransch som vår.
 I Benchmark kommer du att kunna läsa 
om vad som händer hos oss på Strukturin-
vest, träffa människor som inspirerar samt ta 
del av spaningar och trender från finans-
branschen i stort. Blicken är riktad både 
utåt och inåt och ett stort fokus kommer att 
ligga på kunskap och utbildning. Många 

”Vi är övertygade om 
att nyckeln till att lång-
siktigt bli en fram-
gångsrik investerare är 
att ha en god kunskap 
om och förståelse för 
de placeringar man  
investerar i.”

finansiella instrument är idag komplicerade 
konstruktioner. Vi är övertygade om att 
nyckeln till att långsiktigt bli en framgångs-
rik investerare är att ha en god kunskap 
om och förståelse för de placeringar man 
investerar i.
 Till sist vill vi önska alla en riktigt trevlig 
läsning av vår nya kundtidning!

PS: Strukturinvest arbetar kontinuerligt med 
att minska sin miljöpåverkan. I samband med 
omdaningen av vår kundtidning tar vi steget 
över till digital distribution. Vi väljer därmed 
att slopa pappersupplagan av tidningen. 

Kunskap, utblick, 
inspiration
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Strukturinvest Fondkommission är ett oberoende 
värdepappersbolag specialiserat på utveckling och 
implementering av finansiella investeringslösning-
ar. Vi har skapat en marknadsnära verksamhet som 
tillgodoser och är lyhörd för marknadens skiftande 
behov och vi arbetar för att skapa attraktiva kombi-
nationer av avkastning och risk, med investerarens 
intressen i fokus. Strukturinvest Fondkommission 
har en genomgående hög kvalitetsnivå på såväl 
produkter som service, med syfte att långsiktigt 
skapa en nytta som överträffar vad övriga aktörer 
i marknaden har att erbjuda. Strukturinvest Fond-
kommission står under Finansinspektionens tillsyn.

Strukturinvest Fondkommission (FK) AB (”Strukturinvest”) är 
ett värdepappersbolag med tillstånd att driva värdepap-
persrörelse. Strukturinvest står under Finansinspektionens 
tillsyn. Säte: Göteborg. Organisationsnummer: 556759-1721. 
Besök gärna vår webbplats på www.strukturinvest.se 
 Denna trycksak är gratis och riktar sig till förmedlare/råd-
givare, som bl.a. förmedlar Strukturinvests produkter och 
tjänster samt vissa befintliga kunder. Den utkommer högst 
tre gånger per år. Informationen i trycksaken är baserad 
på källor som Strukturinvest bedömt vara tillförlitliga. 
Informationen är endast avsedd som allmän information och 
utgör inte i något fall rådgivning, rekommendationer eller 
vägledning vid beslut om investeringar. Informationen utgör 
inte heller marknadsföring eller reklam om så inte särskilt 

framgår. Det ankommer på läsaren att själv värdera lämplig-
heten och användbarheten av de tjänster som beskrivs eller 
tillhandahålls samt den information som förmedlas. Läsaren 
bör alltid konsultera rådgivare vad gäller just dennes 
personliga förhållanden.  
 Att investera i strukturerade produkter, fonder och andra 
finansiella instrument innebär ett risktagande. Värdet och 
avkastningen på en investering kan såväl öka som minska 
och hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå 
förlorat. Det är således inte säkert att du får tillbaka det 
investerade kapitalet. Historisk avkastning och historiskt 
resultat är inte någon garanti för framtida avkastning och 
resultat.
 Strukturinvest ansvarar inte i något fall för skada i någon 

form som direkt eller indirekt orsakats av, eller på något sätt 
relaterar till, informationen i trycksaken.
 Alla rättigheter till varumärken och kännetecken i tryck-
saken tillhör Strukturinvest, dess licensgivare eller andra 
samarbetsparter. Varumärken och kännetecken tillhörande 
Strukturinvest får inte användas utan Strukturinvests 
skriftliga tillåtelse.
 Allt innehåll i trycksaken såsom text, grafik, märken, 
bilder innehas av Strukturinvest med äganderätt eller har 
licensierats för användande av Strukturinvest och skyddas 
av upphovsrättslagen eller motsvarande internationell 
lagstiftning. Det innebär bl.a. att allt återgivande av material 
eller delar därav förutsätter upphovsmannens tillstånd.
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Hållbara investeringar beskrivs ofta som en megatrend med ett ständigt växande 

intresse från både privatpersoner och institutionella investerare. Enligt fondbo-

lagens förening väljer idag var fjärde småsparare i Sverige att investera i fonder 

med en hållbar inriktning. Samtidigt arbetar banker och fondbolag intensivt med 

olika strategier i syfte att utveckla sina hållbara erbjudanden. Trots att hållbar-

hetstreden omfattar både aktiemarknaden och kreditmarknaden (där exempelvis 

tillväxten av s.k. gröna obligationer varit explosionsartad) är modellerna för att 

mäta och minska CO2-exponeringen inte alls lika välutvecklade på marknaden 

för lånebaserad finansiering. Detta kan tyckas märkligt med tanke på att kredit-

marknaden är avsevärt mycket större än aktiemarknaden.

 Det är med bakgrund till denna snedvridning som Umeåstudenterna Oscar 

Britse och Johan Jarnmo valde att ägna sin masteruppsats åt att utveckla nya 

metoder att minska klimatpåverkan hos vanligt förekommande kreditinstrument. 

Specifikt valde man att fokusera på CDS-kontrakt och olika index som baseras 

på dessa. Till sin hjälp fick man handledning av kompetens från Strukturinvest. 

Kan man  
göra populära  
kreditderivat 
gröna?
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Oscar Britse och Johan Jarnmo.
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av avkastning, korrelation och sektorallokering.
 Vi har kommit fram till att det går att sänka 
koldioxidexponeringen markant samtidigt som 
man efterliknar de ursprungliga CDS-indexen 
med en korrelation nära 1 och ett tracking error 
nära 0 (dvs. en mycket god replikering). Vi har 
dessutom sett att det går att ta fram mindre 
CDS-korgar som endast består av 20-30 av de ur-
sprungliga 125 företagen, där man kan uppnå en 
mycket effektivare koldioxidreduktion, genom att 
plocka ut de allra grönaste och de allra brunaste 
företagen och samtidigt kunna efterlikna hela 
CDS-indexen relativt väl.

Kan ni berätta om hur var det att arbeta 
med ECOBAR-metoden? Varför lämpade 
sig just denna modell till er undersökning, 
fanns det andra alternativ?
Det existerar väldigt få vetenskapliga studier 
i dagsläget som berör gröna investeringar på 
kreditmarknaden. Detta var en av anledning-
arna till varför det här uppslaget var så intres-
sant för oss, men det ledde också till att det inte 
fanns så många andra utstuderade metoder att 
använda sig av. Det finns alternativa modeller 
inom aktiemarknaden som man eventuellt hade 
kunnat använda sig av, men ECOBAR-modellen 
är genomtänkt och presenterar många fördelar 
som gör den tillämpbar vid portföljoptimering. 
ECOBAR-modellen består av ett diskret poäng-
system där varje sektor i indexet först jämförs och 
rankas gentemot andra i avseende på koldioxid-
utsläpp, varpå nästa steg är att jämföra företagen 
inom varje sektor med varandra för att få en in-
bördes ranking. Det grönaste företaget i indexet 
är alltså det bolag som släpper ut minst koldioxid 
av företagen i den grönaste sektorn. ECOBAR-
metoden tar också hänsyn till så kallade gröna 
obligationer, dvs. obligationer som finansierar 
klimatsmarta aktiviteter. Företag som emitterar 
denna typ av obligationer belönas genom att de 
ges poäng 0.

Berätta, vad  
pluggade ni på  
universitetet?
Vi båda har studerat Civilingenjörsprogrammet i Industriell Ekonomi 
på Umeå universitet med masterinriktning Risk Management. Det är en 
utbildning med stort fokus på matematik, ekonomi och programmering. 
Masterinriktningen Risk Management innefattar kurser såsom Finansiell 
matematik, Monte Carlo-metoder och Enterprise Risk Management. 
Utbildningen är otroligt bred och under de tidiga åren introduceras man 
för alla möjliga typer av ämnesområden. Fördelen är att man stänger få 
dörrar. Samtidigt kan det ibland kännas näst intill hopplöst att välja rätt 
bland alla möjligheter på arbetsmarknaden – ett tämligen angenämt pro-
blem. För oss var finans något som vi fascinerades av extra mycket, vilket 
ledde in oss på vår masterinriktning och därmed även masteruppsatsen.

Hur kom ni i kontakt med Strukturinvest?
Via mail hörde vi av oss till Strukturinvest som vi kände till sedan tidi-
gare. Vi såg företaget som en ypperlig möjlighet för att bli introducerade 
till arbetslivet i finansbranschen. Strukturinvest har länge arbetat med 
att ta fram kreditobligationer – en produkt som baseras på olika typer av 
CDS-index. Vårt uppslag passade väl in i sammanhanget och resten är, 
som man brukar säga, historia.

Ämnet kan för många framstå som relativt svårt och invecklat. 
Skulle ni lite förenklat kunna beskriva vad ni har undersökt och 
vilka resultaten har varit?
Vi har undersökt ifall det går att replikera så kallade CDS-index i avseende 
på avkastning och korrelation, samtidigt som man minskar den koldioxi-
dexponering som skulle uppstå om man bara köpte indexen rakt av. De 
CDS-index vi har undersökt är iTraxx Main och CDX.IG, vilka består 
av CDS:er av 125 välkända bolag i Europa respektive USA. Indexen är i 
normalfallet likaviktade, vilket innebär att man köper en lika stor andel 
av alla 125 bolagen när man tar en position i indexet. Det vi har gjort är 
att använda modern portföljteori och tillämpat portföljoptimering på 
indexen. Med hjälp av datoralgoritmer har vi räknat ut hur mycket mer 
man ska köpa i de bolag som är gröna, dvs bra för miljön (låg koldioxidex-
ponering), och samtidigt hur mycket mindre man ska köpa (till och med 
gå kort risk), i de bolag som rentav är dåliga för miljön (bruna företag). 
Detta samtidigt som man efterliknar det ursprungliga CDS-indexet i form 
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Varför är det viktigt med gröna CDS-korgar,  
räcker det inte med att det finns gröna obligationsfonder?
Gröna obligationer har ökat markant de senaste åren men är fortfarande en extremt liten del av den 
totala obligationsmarknaden, med en uppskattning av nyemitterade obligationer på 250 miljarder 
amerikanska dollar för helåret 2018. För att kunna driva på förändring redan idag är det därför 
viktigt att hitta något som har en större inverkan på företagen som ligger bakom utsläppen. Det är 
där som CDS:er kommer in i bilden. De två CDS-indexen som vi har undersökt hade en handels-
volym på omkring 600 miljarder USD nominellt per månad under 2017. Volymerna är därmed 
stora och många företag använder CDS:er för att antingen hedga sina positioner, alternativt för att 
generera avkastning. CDS:er har en erkänd påverkan på dess underliggande företagsobligationer. 
Om man slutar sälja skydd (och istället köper skydd) genom att använda CDS:er, påverkar det de 
underliggande företagsobligationerna som är negativa för miljön och således kommer det påverka 
de företagens finansieringsmöjligheter negativt. På så vis kan man komma åt och påverka företag 
som har negativ inverkan på miljön, och omvänt belöna företag som är positiva för miljön.

Var ser ni störst potential för praktisk tillämpning av gröna CDS-korgar?
Trading med CDS:er är relativt komplext och inte särskilt utbrett i Sverige vilket gör att många 
tvingas handla på den internationella kreditmarknaden. I dagsläget är det därför företag med an-
ställda som har erfarenhet av internationell trading som har lättast att ta till sig detta och applicera 
metodiken. Ett undantag är exempelvis Sean George som med sin långa internationella karriär har 
erfarenhet av detta. Självklart finns det fler men de är inte många.

Vad har ni fått för respons på uppsatsen?  
Har någon från finansindustrin hört av sig?
Vi har inte fått någon direkt uppmärksam-
het kring uppsatsen ännu, den publicerades 
officiellt i juni 2018. I och med att inrikt-
ningen på uppsatsen fortfarande är väldigt 
ny kommer förhoppningsvis exponeringen 
öka med tiden. För att skapa en mer aktiv 
debatt kring ämnet skulle en publicering 
av uppsatsen i en journal vara till stor hjälp. 
Det skulle i så fall krävas en hel del arbete 
för att skriva om den för att passa i artikel-
format. Vi får helt enkelt se om det finns tid 
över till sådant nu när vi båda börjat arbeta 
på heltid. Det positiva är att uppsatsens 
ämne ligger före sin tid och det kommer ta 
lång tid innan uppsatsen blir inaktuell.

”Det existerar väldigt få 
vetenskapliga studier 
i dagsläget som berör 
gröna investeringar på 
kreditmarknaden.” 
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Vad gör ni nu?
Oscar Britse jobbar med affärsutveckling på börsen Nordic Growth Mar-
ket. Det är en allsidig roll där man får tillämpa affärsmässigt tänkande 
i kombination med analys och data, vilket är otroligt spännande och 
utmanande. I och med att företaget är en del av marknaden håller man sig 
ständigt uppdaterad på vad som händer i finansbranschen globalt. Det är 
en väldig bonus när personligt intresse och arbete går hand i hand!
 Johan Jarnmo jobbar som konsult på Deloittes Risk Advisory-avdel-
ning. Rollen är bred men innebär främst att hjälpa finansiella bolag att 
hantera sina finansiella risker, såsom kreditrisker, men även operationella 
och strategiska risker. Bredden och det internationella klimatet som finns 
hos Deloitte gör det hela väldigt spännande och roligt!

Hur går man tillväga om man vill ta del av uppsatsen?
Uppsatsens titel är ”Greenhouse Gas Footprint Minimization of Credit 
Default Swap Baskets” och är publicerad på det Digitala Vetenskapliga 
Arkivet. Den går att ladda ned som fulltext via länken:  
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1220081
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FAKTA: ECOBAR
I aktieportföljer talar man ofta om 
”koldioxidavtrycket”, med vilket man 
avser hur investerarens ägarandel av 
ett bolag också reflekterar det faktum 
att man är ansvarig för lika mycket utav 
företagets koldioxidutsläpp. Äger man 
1 procent av Exxon så är man också an-
svarig för 1 procent av Exxons utsläpp. 
ECOBAR-metoden utvecklades i syfte 
att kunna göra en liknande analys på 
obligationssidan.

ECOBAR delar in världen i 11 sektorer 
av varierande nedsmutsningsgrad. En 
smutsig sektor får en sektorpoäng på 3 
medan en ren sektor får en poäng om 0. 
Inom sektorerna får ett relativt smutsigt 
bolag ett företagspoäng på 3 och en 
grönare företag en 1.  Sedan beräknar 
man, grovt förenklat, över portföljen:
ECOBAR = Portföljvikt x Sektorpoäng   x  
Företagspoäng

Ju lägre ECOBAR, desto mindre växt-
husgasutsläpp. Faktorn portföljvikt är 
central: genom att riskvikta poängen 
kan man ge incitament till portföljför-
valtaren att ”gå kort” smutsiga bolag 
genom negativa kreditriskvikter. Det 
här gör att ECOBAR lämpar sig väl för 
hedgefondförvaltning där portföljen 
ofta innehar både långa och korta 
positioner.

Källa: https://papers.ssrn.com/sol3/ 
papers.cfm?abstract_id=2987772
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Strukturinvests hållbarhetsarbete drivs genom en ständig miljöanpassning av 

verksamheten och vårt mål är att minimera verksamhetens belastning på miljön. 

Vår ambition är att miljöarbetet, i hög utsträckning, skall avspegla sig i de inves-

teringslösningar som vi väljer att ta fram. I samband men lanseringen av emis-

sion 2018:7 tar vi ett viktigt steg i detta arbete då vi för första gången lanserar en 

placering som är baserad på en grön obligation.

Världen står inför enorma klimatutmaningar och enligt FN ökar koldioxidhalterna i 

atmosfären just nu med rekordfart. Den globala uppvärmningen utgör ett enormt 

hot mot både människa och natur och konsekvenserna väntas bli ödesdigra om 

inte krafttag vidtas snarast. Lyckligtvis råder det idag en relativt bred vetenskap-

lig och politisk enighet i frågan. Vid klimattoppmötet i Paris 2015 kom världens 

länder överens om att hålla temperaturökningen väl under 2 °C, med sikte på att 

begränsa den till 1,5 °C.

Finansindustrin spelar en viktig roll i arbetet med att bekämpa klimatförändringar. 

Utan ett väl fungerande finansiellt system, där kapital smidigt allokeras mel-

lan långivare och låntagare, skulle miljöteknologiska landvinningar helt utebli. I 

denna viktiga roll följer ett stort ansvar i att kunna möta - samt i viss mån även 

skapa - efterfrågan på hållbara sparprodukter.

Strukturinvest har som ambition att ständigt ligga i framkant vad gäller utveckling 

och implementering av hållbara placeringsalternativ. Vi har under året erbjudit en 

lång rad placeringar med utpräglad exponering mot gröna och hållbara företag. 

Smartare  
placeringar –  
Nu även i grönt!
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Annons

Gemensamt för dessa är att det är placeringens optionsdel, dvs den inbyggda 

tillväxtmöjligheten, som har varit hållbarhetsinriktad. Utöver en optionsdel består 

en strukturerad placering vanligtvis också av en obligationsdel. Det är denna 

som utgör placeringens kapitalbevarande del. I syfte att skapa en genomgående 

hållbar placering måste krav även ställas på obligationsdelen. Det är med den 

bakgrunden som Strukturinvest nu har tagit fram en placering som baseras på en 

grön obligation.

En grön obligation emitteras, precis som en konventionell obligation, av företag 

och organisationer för att låna upp medel på kreditmarknaden. Till skillnad från 

konventionella obligationer öronmärks emellertid upplånat kapital för olika typer 

av tydligt definierade miljöprojekt. Det kan handla om områden såsom förnybar 

energi, återvinning, klimatsmarta transporter samt vatten och avloppshantering. 

Gröna obligationer är alltså ett sätt för företag att finansiera miljövänliga projekt. 

För investerare erbjuder gröna obligationer möjligheten att välja hållbart och där-

med bidra till en bättre och renare värld - detta utan att för den delen göra avkall 

på avkastningen.

Ett hållbart alternativ

Isbergsymbolen indikerar att placeringens underliggande 

obligationsdel är klassificerad som hållbar. Gröna och 

hållbara obligationer innebär att upplånat kapital öronmärks 

till tydligt definierade miljöprojekt.
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Sedan starten 2009 har Strukturinvest givit ut omkring 1 600 strukturerade place-

ringar på den svenska marknaden. Strukturerade placeringar är utan tvekan kom-

plicerade instrument, en del mer komplicerade än andra. Under de senaste årens 

tvära kast på aktiemarknaden har allt fler marknadsaktörer kommit till insikt om 

att komplicerade placeringar inte nödvändigtvis är något negativt. Komplexiteten 

fyller dock ingen funktion om placeringens konstruktion inte lyckas skapa något 

mervärde för investeraren. Därför blir det intressant att löpande vända blicken 

bakåt och utvärdera tidigare utgivna strukturerade placeringar. I serien  

”Placeringar vi minns” tittar vi denna gång närmare på placeringen Autocall  

Lyxkonsumtion Combo 2.

Placeringar vi minns: 
Autocall  
Lyxkonsumtion 
Combo 2
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Autocall Lyxkonsum-
tion Combo 2 ger 
exponering mot  
fyra lyxkonsum-
tionsbolag. 
Autocall Lyxkonsumtion Combo 2 ger exponering mot fyra lyxkonsum-
tionsbolag. Placeringen har halvårsvisa observationer och med en maximal 
löptid på fem år. Om ingen aktie, vid något observationstillfälle, har fallit 
med mer än 10 procent från sin startkurs förfaller placeringen i förtid och 
återbetalar nominellt belopp samt en ackumulerande kupong om 7,15 pro-
cent per halvår som placeringen löpt. Om det bolag med sämst utveckling 
fallit med mer än 10 procent, men inte mer än 40 procent, utbetalas en 
kupong om 2 procent och placeringen löper vidare.

Avkastning och risk i en autocall styrs vid varje observationstillfälle av den 
tillgång som utvecklats sämst. Om tillgången med sämst utveckling på 
någon observation stänger under kupongbarriären kommer inga kuponger 
att betalas ut. Samma förutsättningar gäller på slutdagen - om den tillgång 
med sämst utveckling då stänger under nivån för kursfallsskyddet kom-
mer förluster att uppstå oavsett hur bra övriga tillgångar utvecklats.

Möjligheten till en relativt hög kupong i en autocall skapas genom att in-
vesteraren accepterar att ta risk på sämsta tillgång. Precis som i alla inves-
teringar innebär en högre risk en högre förväntad avkastning. Korrelation, 
d.v.s. graden av samvariation mellan de underliggande tillgångarna, har en 
negativ inverkan på kupongen, så en högre korrelation mellan underlig-
gande tillgångar ger en lägre kupong och vice versa. En lägre korrelation 
ökar risken för att en tillgång rör sig i motsatt riktning mot övriga bolag 
och stänger under kupongbarriären eller kursfallsskyddet. 

Till skillnad från flera andra typer av strukturerade placeringar ger en au-
tocall möjlighet till ett kassaflöde i form av löpande kupongutbetalningar. 

En annan attraktiv egenskap hos autocallen 
är att den, beroende på konstruktion, också 
kan ge möjlighet till avkastning vid sidledes 
eller negativ marknadsutveckling. Autocal-
lens egenskaper gör att den kan vara ett bra 
komplement i en investeringsportfölj då 
den ger möjlighet till avkastning vid andra 
förutsättningar än aktier, fonder och andra 
strukturerade placeringar. 

Som beskrivet ovan görs det i en autocall en 
avvägning mellan å ena sidan kupongstorlek 
och å andra sidan inbördes korrelation. Även 
antalet underliggande aktier i en autocall har 
vanligtvis påverkan på kupongstorleken. Ge-
nerellt gäller ju fler aktier ju högre kupong. 
I fallet Autocall Lyxkonsumtion Combo 2 
visade sig valet av en korg bestående av fyra 
aktier tillsammans med relativt låg inbördes 
korrelation att ge ett mycket bra resultat.

Den första observationen i Autocall Lyxkon-
sumtion Combo 2 inträffade den 13 mars 
2014. Utvecklingen i korgens sämsta bolag, 
Coach, var då minus 11,79 procent vilket är 
under autocallbarriären men över kupong-
barriären. Därmed betalades en kupong om 
2 procent ut och placeringen löpte vidare.

Vid de påföljande 3,5 åren fortsatte pla-
ceringen att betala ut den 2-procentiga 
kupongen med undantag från endast ett ob-
servationstillfälle. Därmed betalades hela sju 
kuponger om 2 procent ut innan placeringen 
gick till förfall.

Det nionde observationstillfället ägde rum 
den 3 mars 2018. Vid detta tillfälle hade 
Coach och de andra underliggande aktierna 
återhämtat sig till den grad att ingen befann 
sig under autocallbarriären om 90 procent 
av sina startvärden. Autocall Lyxkonsum-
tion Combo 2 gick därmed till förfall och 
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betalade i samband med det ut en ackumulerande kupong om 7,15 procent per halvår som 
placeringen löpt (totalt nio stycken).

Han eller hon som investerat i Autocall Lyxkonsumtion Combo 2 hade därmed, efter fyra och 
ett halvt år, fått en avkastning på totalt: (7*2) + (9*7,15) = 78,35 procent. Den som istället hade 
köpt de fyra underliggande aktierna direkt hade fått den betydligt sämre avkastningen på 
minus 3,51 procent.

Det är naturligtvis inte alltid en Autocall genererar en lika bra avkastning som i fallet Autocall 
Lyxkonsumtion Combo 2. Exemplet åskådliggör emellertid den mycket attraktiva egenskapen 
att produkttypen har möjlighet att generera en god avkastning i en sidledes eller till och med 
negativ utveckling i underliggande marknad.

”Autocall Lyxkonsum-
tion Combo 2 hade där-
med, efter fyra och ett 
halvt år, fått en avkast-
ning på totalt 
78,35 procent.” 
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Källa: Bloomberg. Period: 13 september 2013 – 13 mars 2018. 
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. 
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”Autocall med två olika kupongnivåer och 
kursfallsskydd ned till minus 40 procent 
på återbetalningsdagen”
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förloras. Återbetalningen är beroende av emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på återbetalningsdagen, se Viktig information.

Eiffeltornet, Paris

Lyx- 
konsumtion

Emitteras av



18

Den som väljer att börja spara i fonder ställs ganska snart inför valet att välja 

antingen en aktiv eller passiv förvaltningsmodell. Aktiv förvaltning innebär att en 

förvaltare aktivt placerar i syfte att försöka slå ett jämförelseindex. Med passiv 

förvaltning får man istället en så kallad indexfond vars syfte är att passivt följa 

något givet marknadsindex. I finansvärlden pågår det sedan flera år tillbaka en 

tämligen intensiv debatt mellan förespråkare av de båda förvaltningsmodellerna. 

Det har uppstått två läger och debatten tenderar alltför ofta att bli polariserad 

och infekterad av mytbildningar och överdrifter.

 Aktiv förvaltning har blivit hårt kritiserat för att man tar ut höga avgifter och 

samtidigt inte lyckas med uppdraget att slå sitt jämförelseindex. Kritiken har 

många gånger varit väl befogad. Höga förvaltningsavgifter påverkar otvivelaktigt 

avkastningen negativt och den långsiktiga ränta-på-ränta effekten av dessa av-

gifter kan komma att bli betydande. När flera aktiva fonder dessutom inte klarar 

av att slå sina jämförelseindex är det fullt logiskt att sparare sett sig om efter 

andra (passiva) alternativ. 

 Mot denna bakgrund har de senaste åren stora nettoinflöden skett till index-

fonder. Inte sällan har detta skett på de aktivt förvaltade fondernas bekostnad, 

där flera fonder har tvingats lägga ner eller slås ihop med andra. Många indexfö-

respråkare jublar utvecklingen men frågan är om den bara är till godo för inves-

teraren? I den här artikeln lyfter vi på motorhuven till passiv indexförvaltning och 

synar myten om dess förträfflighet. Vi börjar med att granska indexförvaltningen 

utifrån ett teoretiskt perspektiv för att därefter titta på faktiska siffror.

Aktiv vs.  
Passiv  
förvaltning
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Indexförvaltningens teoretiska svagheter
Indexförvaltning bygger på teorin om den effektiva marknadshypotesen 
(EMH), vilken anger att all tillgänglig information redan finns avspeglad i 
det aktuella marknadspriset på ett värdepapper. Marknaden processar in-
formation blixtsnabbt och ”arbitrerar” bort alla eventuella prisdiskrepanser 
och ”gratisluncher”. Enligt EMH finns det inga värdepapper som är över- 
och undervärderade och det är därför omöjligt att förutspå värdeutveck-
ling, varför aktivt förvaltade fonder oundvikligen kommer att misslyckas. 
Trots att empirisk forskning har kunnat påvisa några så kallade anomalier 
i marknaden och därmed, till viss del, motbevisat en fullständigt effektiv 
marknad har EMH erhållit stort genomslag i akademin och är idag den 
dominerande ekonomiska modellen till att förklara marknadsbeteende 
och prisförändringar.

I diskussionen om indexförvaltning och EMH föreligger en allvarlig teore-
tisk paradox. Som vi har sett kräver en framgångsrik indexförvaltning en 
välfungerande och effektiv marknad. Faktum är att denna grundförutsätt-
ning faktiskt urholkas av den passiva naturen av indexförvaltningen självt. 
Då det i indexförvaltning inte förekommer någon som helst bolags- eller 
urvalsanalys sätts en del av den naturliga prismekanismen ur spel. Bolag 
handlas inte på grundval av dess resultat, affärsmodell eller marknadsposi-
tion utan det enda som har betydelse är bolagets relativa vikt i ett förut-
bestämt index. Anomalier och andra felprissättningar cementeras vilket i 
förlängningen leder till att effektiviteten i marknaden, och därmed själva 
grundförutsättningen för indexförvaltning, går förlorad. Den passiva 
förvaltningsmodellen lägger alltså krokben för sig själv och skapar faktiskt 
ökade möjligheter för aktiv förvaltning.

Ytterligare en teoretisk farhåga med indexfonder har att göra med ökad 
korrelation. Ett mycket viktigt samband i modern portföljteori är sam-
bandet mellan diversifiering och risknivå. Ju lägre korrelerade en portföljs 
(exempelvis en fond) underliggande tillgångar är ju lägre blir den totala 
risken. Indexering leder till en ökad marknadskorrelation, och därmed 
en högre generell risknivå, då de underliggande aktierna köps och säljs i 
gigantiska poster vid samma tidpunkt. Tesen får stöd från empirisk forsk-
ning av bland andra New York University-professorn Jeffrey Wurgler.

Analys av Sverigefonder
Litteraturen ger inget entydigt svar på vilken förvaltningsmodell som 
genererar högst avkastning. Resultaten förefaller snarare vara helt avhän-
gigt vald tidsperiod och kontext. Historisk jämförelse av avkastningsdata 
mellan aktivt och passivt förvaltade fonder säger därmed ganska lite om de 
båda förvaltningsmodellernas relativa kvalitéer. Med det sagt kan det ändå 

vara roligt att titta på konkreta siffror, något 
som vi skall göra nu…

Den allra vanligaste fondtypen i Sverige 
är Sverigefonder. Detta är aktiefonder som 
investerar, precis som namnet gör gäl-
lande, i svenska företag. Vi väljer att kika 
på denna fondkategori under den senaste 
femårsperioden, vilket är den tidsperiod som 
Fondbolagens Förening rekommenderar att 
använda vid marknadsföring av aktiefonder. 
Vi använder oss av Avanzas fondlista och er-
håller totalt 84 Sverigefonder med tillgänglig 
avkastningsstatistik på fem år. Av dessa är 14 
indexfonder och 70 aktivt förvaltade. I Figur 
1 börjar vi med att kika på den genom-
snittliga femårsavkastningen för de båda 
förvaltningsmodellerna.

Avkastning 5 år
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Aktiv 105,16% Index 66,74%

Figur 1

Vid en första anblick skiljer sig avkastningen 
mellan indexfonder och aktivt förvaltade 
fonder markant. Den genomsnittliga index-
fonden har presterat hela 38,42 procenten-
heter sämre än den genomsnittliga aktivt 
förvaltade Sverigefonden, under den senaste 
femårsperioden. En fullt legitim invändning 
mot detta resultat skulle kunna vara att vi 
här inte riktigt jämför äpplen med äpplen. 
Bland de aktivt förvaltade Sverigefonderna 

Källa: Avanza
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Avkastning 5 år
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Figur 2 Figur 3

Ur Figur 2 kan man utläsa att den genom-
snittliga svenska indexfonden har presterat 
17,14 procentenheter sämre än motsvarande 
aktivt förvaltade Sverigefond under den 
senaste femårsperioden. 

Trots att vi har exkluderat småbolags-
fonderna i vår jämförelse kan det i teorin 
fortfarande finnas underliggande skillna-
der mellan fondtyperna som snedvrider 
analysen. Ett sätt att försäkra sig om att 
man verkligen jämför ”äpplen med äpplen” 

Än en gång visar det sig att de aktivt förval-
tade Sverigefonderna överträffar sina passiva 
motsvarigheter. Den som har investerat i 
aktiva Sverigefonder under de senaste fem 
åren har fått nästan dubbelt så mycket mer 
”betalt” per enhet av tagen risk än den som 
istället valt att investera i indexfonder. Vid 
jämförelse av riskjusterad avkastning är det 
tydligt att skillnaden mellan de båda förvalt-
ningsmodellerna är särskilt stor. Det är inte 
osannolikt att detta härrör från indexförvalt-
ningens potentiellt högre samvariation (och 

ingår en rad fonder med inriktningen small- 
och microcap. Dessa är förenade men en 
högre risknivå och därmed också med en 
större potentiell uppsida. Indexfonder med 
inriktning mot småbolag är ett sällsynt 
fenomen och det fåtal som trots allt existerar 
är såpass nya att de saknar 5-årig avkast-
ningsdata. I vårt datamaterial finns ingen 
småbolagsindexfond.

På grund av ovanstående blir en direkt jäm-
förelse mellan våra aktivt och passivt förval-
tade fonder missvisande. Vi måste därmed ta 
hänsyn till denna uppenbara snedvridning. 
Detta görs genom att helt enkelt exkludera 
småbolagsfonderna:

är att, istället för att använda sig av absolut 
råa avkastningssiffror, titta på riskjusterad 
avkastning som tar hänsyn till fonders olika 
risknivå. Sharpekvoten, som just är ett mått 
på en fonds riskjusterade avkastning, mäts 
genom att fondens avkastning (minus den 
riskfria räntan) delas med dess risknivå 
(risken mätt som standardavvikelse). Denna 
procedur möjliggör alltså jämförelser mellan 
olika fondtyper och kvoten kan tolkas som 
den historiska avkastning fonden gett per 
enhet av risk.

Låt oss därför nu jämföra våra index- och 
aktivt förvaltade Sverigefonder i termer av 
Sharpekvot:

därmed risknivå), något som beskrivits ovan.

”Växelverkan” mellan  
förvaltningsmodeller
Ovanstående siffror talar sitt tydliga språk 
för vår givna kontext. När det kommer till 
Sverigefonder, under den senaste femårsperi-
oden, drar vi slutsatsen att aktiv förvaltning 
faktiskt har lyckats skapa den överavkast-
ning som den syftar till att göra. Det är vik-
tigt att understryka att det finns forskning 
som talar till de båda förvaltningsmodel-
lernas fördel. För den enskilde spararen bör 
valet mellan aktivt eller passivt inte ses som 
det första valet vid ett investeringsbeslut. 
Man bör istället, först och främst, fundera 
över vilken placeringshorisont och riskbe-
nägenhet man har och anpassa sitt sparande 
därefter.

Vi har sett att en förutsättning för en fung-
erande indexförvaltning är att aktiv förvalt-
ning (där bolag utvärderas på konventionella 
grunder såsom resultat och affärsmodell) 
förekommer på marknaden. På ett liknande 
sätt som indexförvaltning är betjänt av 
aktiv förvaltning gäller även det omvända. 
Forskning har visat på att marknader som 
erbjuder kostnadseffektiv indexförvaltning 
har en bättre funktionalitet än markna-
der som saknar konkurrens från sådana 
alternativ. Förekomsten av indexförvaltning 
leder till ökad marknadseffektivitet tack vare 
den prispress och konkurrens som uppstår. 
Förhållandet mellan de båda förvaltnings-
modellerna kan beskrivas som en ömsesidig 
växelverkan mellan två av varandra beroende 
motpoler där ingen fungerar optimalt utan 
den andra.

Snabb- 
fakta

Aktivt förvaltad fond Indexfond

Bolagsanalys Ja Nej

Möjlighet Bättre än index efter avgift Sämre än index efter avgift

Avgifter Högre Lägre

Risk Går att justera Samma som marknadens

Källa: Avanza Källa: Avanza
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Vad gör du på Strukturinvest?
Det är en fråga man inte vill ha från chefen. Jag arbetar som ekonomichef på Strukturinvest och 
har ansvar för gruppens ekonomiavdelning där vi idag är fem personer. I ett värdepappersbolag är 
ekonomiarbetet ganska omfattande jämfört med ”vanliga” bolag vilket beror på ständigt tillkom-
mande krav från tillsynsmyndigheter. Det löpande arbetet består av att hantera all bokföring, 
betalningar och avstämningar. Därefter utgörs merparten av arbetet av rapportering och analyser. 
Förutom att rapportera till tillsynsmyndigheten, upprättar vi månadsrapporteringar, årsredovis-
ningar, budgetar och löneadministration. Utöver detta har jag oftast en roll i diverse affärsmässiga 
och juridiska frågeställningar inom gruppen och bolaget. Så vad jag gör dagligen är lagom diffust 
men man kan säga att jag mår som bäst när Excelfönstret är öppet, näst bäst när jag får läsa lagtext 
och tredjebäst när jag får prata med duktiga kollegor.

Beskriv en vanlig arbetsdag
Utifrån sett ser de nog likadana ut men jag jobbar med rätt olika saker. Det blir mycket kom-
munikation vilket tar sig uttryck i både fysiska möten, telefonmöten och mail. Sedan går mycket 
tid åt till att analysera och sammanställa olika siffror i Excel och ta fram beslutsunderlag. Det kan 
handla om allt från likviditetstäckningsrapportering till Finansinspektionen till en sammanställ-
ning av olika kostnadsposter. Vanligtvis skall detta sedan skrivas ner i någon form av rapport eller 
liknande. Sen går det också en hel del tid åt att följa upp vår försäljning och ha kontakt med våra 
kunder och samarbetspartners.

Strukturinvest har växt och utvecklats ganska kraftigt under senare år.  
Hur har ditt arbete förändrats under din tid på företaget?
I grund och botten är det väl egentligen samma typ av arbetsuppgifter idag som det var när jag 
började, skillnaden är att allting idag är betydligt mycket mer omfattande. För drygt ett år sedan 
rekryterade vi Anton Melin som Financial Controller. Anton är en fantastisk resurs när det gäller 
rapportering- och analysarbetet och som kan hjälpa till att ta fram beslutsunderlag osv - områden 
där jag tidigare var relativt ensam. Kraven på analyser och information ökar hela tiden. Jag skulle 
uppskatta att vi varje månad sammanställer omkring 75-100 000 datapunkter. Allting har alltså 

Efter åtta år som revisor blev Andreas Colliander erbjuden jobbet som ekonomi-

chef på Strukturinvest. Andreas, som tidigare varit medlem i revisionsteamet för 

Strukturinvest, kände till företaget och personalen väl. Beslutet var därför enkelt 

och idag ansvarar Andreas för en ekonomiavdelning bestående av fem personer.

Man måste  
ha ett genuint 
intresse
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Andreas Colliander.
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blivit mer omfattande. Sedan jag började har vi även utvecklat flera nya 
affärsområden. Vår depåverksamhet har vuxit kraftigt både organiskt 
och genom förvärv och vi har under 2018 dessutom startat upp den nya 
affärsgrenen fondförvaltning. I syfte att driva tillväxt och skapa lönsamhet 
i verksamheten är det helt vitalt att vi på ekonomi lär oss och förstår våra 
nya affärsområden. Detta är både roligt och utmanande. Jag visste exem-
pelvis ingenting om hedgefonder tidigare. Det bör väl tilläggas att jag inte 
är en finanskille i grunden. Allt jag idag kan om branschen har jag fått lära 
mig under resans gång på Strukturinvest och det har varit väldigt givande.

Så vad har du för bakgrund?
Jag pluggade företagsekonomi Borås och stormtrivdes verkligen i skol-
världen. Mina pluggår minns jag som bland de lyckligaste i livet fak-
tiskt. Efter att ha intellektuellt förkovrat mig allt vad jag orkade blev jag 
erbjuden en doktorandtjänst på Handels i Göteborg i redovisning vilket 
inträffade samtidigt som jag fick jobb på KPMG i Göteborg. Mitt livs 
dittills svåraste beslut och jag valde ”näringslivsspåret” och började jobba 
på KPMG vilket jag så här i backspegeln tycker var rätt beslut. Efter 4 år 
blev jag auktoriserad revisor och jag jobbade då främst med byråns större 
kunder. På det hela taget tycker jag att jag har haft tur och hittills fått vara 
med om en väldigt rolig och givande professionell utveckling i vilken jag 
fått förmånen att hela tiden arbeta tillsammans med oerhört kompetenta 
människor.

Varför sökte du dig till Strukturinvest?
Jag var medlem i revisionsteamet för Strukturinvest från 2011 till 2014 
så jag kände väl till bolaget och hade haft mycket kontakt med den förre 
ekonomichefen. Under 2014 slutade min tidigare chef och en av mig 
uppskattad kollega, för att bli vice-VD på Strukturinvest och när den 
förre ekonomichefen sedan slutade så fick jag ett samtal… Efter 8 år som 
revisor kändes det som att det var dags för nya utmaningar och jag tyckte 
människorna på Strukturinvest verkade grymma och arbetsuppgifterna 
utmanande och roliga.

Vad kännetecknar en framgångsrik arbetsgivare?
Att vara arbetsgivare idag tror jag är väldigt krävande. Vårt informations-
samhälle bidrar till en allt snabbare förändringshastighet och också en 
hårdare konkurrens. Detta gör att man som arbetsgivare hela tiden måste 
vara på tårna och det går nog inte att ”slappna av” på samma sätt som man 
kanske kunde förr. Jag läste någonstans att en 15-åring idag processar lika 
mycket information varje dag som en börs-vd gjorde på 80-talet. Föränd-
ringstakten ökar konstant och för att hänga med måste man hela tiden 
ifrågasätta vad man gör. Framgångsnyckeln för ett företag är förmåga 

till förändring vilket ställer höga krav på 
kompetent personal. För att attrahera och 
behålla duktiga medarbetare krävs det att 
man kan ta tillvara på och utveckla varje 
individs unika förmåga och ambition, något 
som är både dyrt och tidskrävande. Jag får 
känslan att unga människor idag ofta ser 
sitt arbete som någonting mer än bara en 
födkrok. Arbetet skall också tillfredsställa 
en mängd sociala behov och föreställningar 
som man har. Identitet och självförverkli-
gande blir allt viktigare. Arbetsgivare måste 
därför ägna allt mer tid åt att tillfredsställa 
sina medarbetares individuella behov. Vidare 
tror jag också att en rak och frekvent kom-
munikation är en grundförutsättning i vårt 
upplysta informationssamhälle.

Vad är det roligaste respektive  
mest utmanande i ditt jobb på  
Strukturinvest?
Roligast är helt klart att ha en suveränt bra 
personal som gör mitt jobb enkelt. Sedan 
tycker jag det är väldigt roligt att få dela 
med sig av någonting man inbillar sig kun-
na, vare sig det är ett kortkommando i Excel 
eller hur tolkning sker enligt rättskälleläran. 
Mest utmanande är helt klart att införa och 
förbättra integrationen med IT i våra rutiner 
och processer för att möjliggöra en högre 
effektivitet och förenkling. Det är både tek-
niskt komplicerat och kräver också en både 
djup och bred förståelse för verksamheten. 
Sedan är det alltid en utmaning att arbeta 
med människor och skapa en bra grupp och 
få alla att dra åt samma håll.

Berätta något som du har gjort inom 
jobbet som du är särskilt stolt över
Stolt är jag nog mest för att jag hittills i min 
karriär fått jobba med otroligt duktiga och 
kvalificerade människor, det kan jag känna 
mig stolt över retrospektivt. Sedan är jag rätt 
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bra på att hålla deadlines vilket jag ibland känner mig lite stolt över.

Vilket är det bästa karriärmässiga råd du fått?
Min pappa har väl på olika sätt tutat i mig att man skall köra rakt och ärligt, inte ta genvägar, 
kämpa på och hålla huvudet högt i alla lägen och det tycker jag känns som ganska bra råd. 
Väldigt få människor är födda med en extremt hög intelligens kombinerat med förmåga och 
tur. För de allra flesta nås framgång enklast genom hårt arbete och goda rutiner. Generellt 
skulle jag vilja påstå att talang är underordnat hårt arbete. Det handlar till syvende och sist om 
antalet timmar man lägger ner och för att orka med det måste man ägna sig åt något som man 
tycker är roligt. Man måste alltså ha ett genuint intresse för det man håller på med. Annars 
orkar man inte lägga ner all tid och energi som krävs för att konkurrera och kanske i slutändan 
vara riktigt bra på något som någon annan är villig att betala för. Slutligen bör man stå på 
jättarnas axlar när man startar, det gör man enklast genom att läsa mycket riktigt bra litteratur 
och ha någon form av mentor, formell eller informell.

Vad gör du på fritiden?
Jag är numera pappa sedan två år tillbaka så min personliga fritid har skurits ner. Mesta delen 
av fritiden spenderar jag med familjen. För min egen del är jag är inne på två spår. Det ena är 
träning och där blir det mycket löpning. Det andra spåret är friluftsliv vilket verkligen är mitt 
stora intresse. I detta ingår hiking, fjällvandring och fiske m.m. Just nu är jag väldigt mycket 
inne på hammock-camping vilket är väldigt stort i USA men har inte riktigt slagit igenom i 
Sverige än. Istället för tält sover man ute i en hammock som man spänner upp mellan två träd. 
Att få en natt i skogen vid en sjö, framför en öppen brasa ger energi för flera månader. Dröm-
men är att kunna spendera fler nätter utomhus än inomhus. 

Du läser även mycket böcker.  
Vad ligger på nattduksbordet just nu?
Jag har precis läst ”12 Rules for Life: An 
Antidote to Chaos” skriven av den delvis 
kontroversiella kanadensiske psykologipro-
fessorn Jordan Peterson. En bok som jag 
varmt kan rekommendera! Skall man läsa 
en bok inom företagande så skall man läsa 
”From Zero to One” av Peter Thiel, den bör 
man läsa flera gånger. 

Andreas Colliander
Ålder: 36 år
Titel: Ekonomichef
Bakgrund: Tidigare 
auktoriserad revisor på 
KPMG
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Strukturakademin Del 23:
Credit Default 
Swap

Vad är en Credit Default Swap?
En Credit Default Swap (CDS) är ett finansiellt kontrakt genom vilket köparen av kontraktet gör 
ett antal periodvisa betalningar till säljaren och i gengäld erhåller ett skydd i form av en utbetal-
ning om den underliggande så kallade referensentiteten genomgår ett kreditevent under löptiden 
av kontraktet. Kontraktet kan således jämföras med en försäkring där köparen försäkrar sig mot 
att t.ex. en bank som denne lånat ut pengar till, dvs. köpt obligationer eller andra skuldebrev i, går 
i konkurs. Löptiden på kontrakten är vanligtvis mellan 1 och 10 år. Allra vanligast är de 5-åriga 
kontrakten.

Referensentiteten, som ett CDS-kontrakt är kopplat till, utgörs vanligtvis av ett företag eller en 
stat. Det är viktigt att understryka att denna referensentitet inte utgör en part i kontraktet. Vem 
som helst kan i teorin ingå ett CDS-kontrakt, detta oavsett om man besitter underliggande lånein-
strument (tex obligation) för vilket kontraktet syftar till att försäkra. Om köparen av ett CDS-
kontrakt inte äger underliggande referensentitet kallas det för ”naken” CDS. Möjligheten att ingå 
ett naket CDS-kontrakt tillåter investerare att spekulera i företags och staters kreditvärdighet. 

Priset, även kallat spreaden, på CDS-kontraktet indikerar hur stor den årliga betalningen är för att 
skydda en viss summa. Spreaden anges i baspunkter per år av kontraktets nominella belopp. En 
spread på 100 baspunkter innebär att det för en investerare som vill skydda 10 MSEK kostar 1% 
x 10 MSEK = 100 000 SEK årligen att köpa CDS-kontraktet. Prissättningen av CDS-kontrakten 
sker i marknaden och nivåerna för kontrakten kan användas som en indikation på marknadens 
förväntningar på kreditrisk.

En Credit Default Swap är en vanlig typ av kreditderivat vars grundläggande syfte 

är att överföra kreditrisk från en part till en annan. Handel med CDS-kontrakt var 

tidigare reserverat för stora och institutionella aktörer, men tack vare att allt fler 

standardiserade former sett dagens ljus kan nu även småsparare få tillgång till 

instrumentet. Ett exempel är på detta är de olika indexstrukturer på vilka flera av 

Strukturinvests kreditobligationer baseras. I Strukturakademin del 23 fördjupar vi 

oss i CDS-kontraktets beskaffenhet och tittar på några av de användningsområ-

den som instrumentet har.
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Eftersom att marknadspriset på ett CDS-
kontrakt återspeglar marknadens aktuella 
syn på kreditrisk utgör det en bra källa till 
information för en lång rad olika aktörer 
som är intresserade av referensentitetens 
kreditvärdighet. Liknande information 
kan givetvis erhållas från de olika kredit-
värderingsinstituten betyg men denna är av 
förklarliga skäl inte lika uppdaterad.

CDS

CDS-spread
Kredtitförlust

Köpare Säljare

Vilka aktörer använder CDS-kontrakt 
och varför?
De största utgivarna av CDS-kontrakt är 
kommersiella banker. En vital del av bankers 
verksamhet involverar kreditrisk till följd 
av sin utlåningsverksamhet. CDS-handeln 
erbjuder ett smidigt verktyg för att hantera 
denna riskexponering. Man kan helt enkelt 
reducera och diversifiera sin risk utan att ta 
bort tillgångar från sin balansräkning och 
utan att involvera låntagarna. Om en bank 
istället väljer att förändra sin riskexponering 
genom att omstrukturera utestående lån 
krävs vanligtvis låntagarens medgivande. 
Detta är ofta en betydligt dyrare och mer 
komplicerad process.

Ett annat vanligt användningsområde av 
CDS-kontrakt är i rent spekulationssyfte. 
Som angivet ovan möjliggör kontraktet 
spekulation i referensentitetens kreditvärdig-
het. Köpare av CDS-kontrakt tror på en 
stigande kreditrisk och större sannolikhet 
för att det ska inträffa en kredithändelse i 
referensentiteten, samtidigt som säljare tror 
på en sjunkande kreditrisk och en lägre san-

nolikhet för kredithändelser. En investerare 
kan dessutom vara av åsikten att CDS-
spreaden är felprisad (antingen för hög eller 
för låg) relativt underliggande kreditvärdig-
het, och kan därigenom erhålla avkastning 
från kommande korrigering. Det är också 
betydligt enklare att skapa en kort position 
i kreditrisk med ett CDS kontrakt än vad 
det är att ”blanka” en obligation, vilket är 
en tämligen komplicerad process. Vidare 
underlättas skapandet av hävstångspositio-
ner då ett ingående av ett CDS-kontrakt inte 
kräver någon initial överföring av pengar. 
Alla dessa möjligheter gör CDS-kontraktet 
till ett utmärkt spekulationsverktyg - inte 
minst för fonder med lite friare placerings-
mandat, såsom hedgefonder.

Handeln med CDS-kontrakt
Handeln med CDS-kontrakt genomförs 
vanligtvis utanför börs eller annan reglerad 
marknadsplats. Denna typ av handel går un-
der namnet OTC-handel (från engelskans 
over the counter) vilket medför att instru-
mentet bättre lämpar sig för institutionell 
handel snarare än för privathandel. CDS:er 
handlas vanligtvis regelbundet under dess 
livslängd och värdet/priset på kontraktet 
fluktuerar över tid baserat på referensen-
titetens kreditvärdighet. Läs mer om hur 
prissättningen går till nedan. 

CDS-index
Fram tills nu har diskussionen handlat om 
enskilda CDS-kontrakt vilka är kopplade 
till en specifik referensentitet, exempelvis ett 
visst företag. Utöver dessa så kallade ”single-
name CDSs” finns det dessutom index som 
består utav en korg av flera olika CDS-
kontrakt. Vanligen baseras indelningen i ett 
CDS-index på referensentitetens kreditbetyg 
(exempelvis investment grade eller high 
yield) och geografisk hemvist. 

Till skillnad från enskilda CDS-kontrakt, 
som är rena OTC-instrument, är handeln 
med CDS-index helt standardiserad vilket 
vanligen medför bättre likviditet och 
därmed en mer effektiv och transparent han-
del. Det blir billigare för banker och andra 
finansiella institut att ”hedga” risken 
i sina obligationsportföljer. Förekomsten 
av CDS-index gör det möjligt för mindre 
investerare att, på ett någorlunda enkelt 
sätt, överhuvudtaget spekulera i kreditrisk. 
Risken reduceras på grund av diversifiering 
då investeraren tar en bred vy på en del av 
marknadens totala kreditrisk.

Det finns för närvarande två huvudfamiljer 
av CDS-index: CDX och iTraxx. CDX till-
handahåller index för företag i tillväxtländer 
samt i Nordamerika medan iTraxx svarar för 
resterande del av världen. Ett exempel på ett 
vanligt CDS-index är iTraxx Main som föl-
jer CDS-kontrakt från 125 europeiska bolag 
med kreditbetyget ”Investment Grade”.
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Hur bestäms priset på ett CDS-kontrakt?
Marknadspriset på ett CDS-kontrakt, dvs ”spreaden”, bestäms under kontraktets löptid av de 
vanliga marknadskrafterna utbud och efterfrågan. Vad som påverkar detta pris, samt hur ett CDS-
kontrakt värderas initialt, går att formalisera i en enkel värderingsmodell enligt nedan:

Anta att nuvärdet av alla framtida periodvisa 
betalningar som köparen av CDS-kontrak-
tet (försäkringstagaren) betalar är: 

Ekvation 1

Notera att persiodiseringsfunktionen 
”samlar upp” kontraktets årliga premiebe-
talningar. Dessa viktas sedan av sannolik-
heten att kontraktet fortlöper (dvs att ingen 
kredithändelse inträffar). Slutligen diskonte-
ras värdet till tidpunkt 0 (CDS-kontraktets 
startdag).

I gengäld för de periodvisa betalningarna er-
håller köparen av CDS-kontraktet ett värde 
bestående av det det monetära skyddet mot 
eventuell kredithändelse. Detta värde kan 
beskrivas enligt följande ekvation:

Ekvation 2

Då tidsramen för eventuella kredithändelser 
är kontinuerlig över CDS-kontraktets löptid 
erhålls den förväntade ersättningen genom 
att man integrerar/summerar ”ersättnings-
funktionen” från 0 till T. Notera att ersätt-
ningsfunktionen beskrivs av det sannolik-
hetsviktade (och diskonterade) belopp som 
CDS-innehavaren kan räkna med att erhålla 
vid en given tidpunkt t.

Vi kan nu beskriva värdet av ett CDS-
kontrakt (utifrån köparens perspektiv) som 
skillnaden mellan (2) och (1):

Ekvation 3

Ekvation (3) är intressant att studera utifrån 
perspektivet att se vilka faktorer som 
påverkar CDS-kontraktets värde under 
dess löptid. Man kan exempelvis enkelt se 
att en ökad sannolikhet för kredithändelse 
(lägre Q) ökar kontraktets värde. Man kan 
också använda ekvation (3) till att prissätta 
nyutgivna CDS-kontrakt, dvs att bestämma 
spreaden. För att två parter skall kunna enas 
om att ingå ett CDS-kontrakt måste båda 

parters nettonuvärde av kontraktet vara lika 
med noll. Hade så inte varit fallet hade den 
ena parten haft en initial ekonomisk fördel 
gentemot den andra, och som vi vet finns 
det inga ”gratisluncher” på den fria markna-
den. Prissättningen sker därför enkelt genom 
att sätta NV_cds till 0 och därefter lösa för 
spreaden S. I ekvation 4 kan man slutligen 
utläsa vilka faktorer som spelar in när ett 
nytt CDS-kontrakt prissätts på marknaden.

Ekvation 4

Definiera
T CDS-kontraktets löptid
Q(t)   Sannolikheten att ingen kredithändelse inträffar
S   Den årliga premien som försäkringstagaren beta-

lar
R  Eventuellt återvinningsbelopp
P(t; T)   Diskonteringsfunktion för en obligation vid tid-

punkt t som förfaller vid T

C(s; t)   Periodiseringsfunktion som anger andelen år 
mellan tidpunkt s och t

NV_betalningar   Nuvärde av alla framtida periodvisa betalningar
NV_default   Nuvärde av den förväntade ersättningen från 

CDS-kontraktet
NV_CDS   Nuvärdet av CDS-kontraktet
NB  Kontraktets nominella belopp

Fler delar  
av Struktur-
akademin  
hittar du på 
vår hemsida.
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Samla ditt sparande hos Strukturinvest. Vi erbjuder kostnadsfria värdepappersdepåer, depåförsäkringar och 

investeringssparkonton för förvaring av olika typer av värdepapper. Nu utökar vi vårt erbjudande, vilket innebär 

att du också kan förvara ETF:er och aktier från utvalda listor i våra depåer. Värdepappersdepå och investerings-

sparkonto kan öppnas digitalt via vår hemsida med BankID-signering.  

Besök www.strukturinvest.se för mer information om vårt depåerbjudande.

Förvara  
aktier och ETF:er 
i våra depåer

Annons
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Grillad kyckling med confiterad potatis och paprikasås
1 Hel kyckling
4 stjälkar rosmarin
En näve salvia
Ett par kvistar timjan x 2
1 citron

Mjölig potatis
Ankfett (eller olivolja)
1 klyfta vitlök
2 röda snackspaprikor
2 tomater
1 röd Chili
Salt
Peppar
Olivolja

Smörj in kycklingen med olivolja, salt och peppar. Tryck in en halv citron i kycklingen 
tillsammans med salvian, hälften av rosmarinen samt hälften av timjanen, örterna samt salt 
och peppar. Lägg den på grillen för indirekt grillning och en temperatur runt 200 grader. Ha 
öppna spjäll så att ångan åker ut. Håll koll på kycklingen så att den inte blir bränd, vänd den 
en gång var 10:e minut. När innertemperatur vid benet är 82 grader är den färdig. Det tar 
ungefär en timme, så du har god tid på dig att göra annat.
 Kärna ur paprikorna och lägg dem i en mixer tillsammans med tomaterna, en chili, en 
klyfta vitlök, en skvätt olivolja samt salt och peppar. Mixa! Låt sedan rinna av i kaffefilter tills 
det är dags att servera. Smaka av med salt och peppar. 
 Sätt ugnen på varmluft och 275 grader. Skär potatisen i mindre bitar, lägg i en stor ugns-
form tillsammans med några klyftor vitlök och de resterande rosmarin och timjankvistarna. 
Salta ordentligt. Häll över rejält med ankfett (eller olivolja om ni inte kan få tag på ankfett). 
Sätt in i ugnen. När potatisen börjar få färg efter ca 20 minuter tar ni ut den, krossar den lätt 
med en gaffel och rör runt så att fettet sugs upp av potatisen. In i ugnen igen ca 20 minuter så 
att den blir riktigt knaprig. 
 Servera den trancherade kycklingen med confiterad potatis och paprikasås. En grönsallad är 
även det ett trevligt tillbehör.

Årets sista  
grillning?
Hösten närmar sig med stormsteg men trots det hinner man med en sista 

grillning. Vad lämpar sig då bättre än en fransk klassiker som poulet roti, dvs 

grillad kyckling med ankfettsconfiterad potatis och paprikasås? Till dessert 

blir det såklart aprikoser eftersom dessa nu finns färska i våra välsorterade 

butiker.

Aprikospaj med mandel
Deg:
150 gram smör
3 dl vetemjöl
2 matskedar vatten
En matsked socker
Ett kryddmått salt

Blanda ihop degen tills den är lättarbetad. 
Kavla ut den och fyll en bred pajform. För-
grädda på 225 grader tills gyllene. Ta ut och 
låt svalna. 

Fyllning:
15+2 färska aprikoser
2 ägg
2 dl grädde
1 dl socker
1 dl sötmandlar
1 citron

Dela 15 aprikoser, ta bort kärnan och lägg 
dem med snittsidan uppåt i pajskalet. Mixa 
med en stavmixer ägg, grädde, socker och 
mandel tills en jämn smet. Häll smeten 
försiktigt ovanpå aprikoserna och grädda 
i nedre delen av ugnen tills pajen har fått 
fin färg vilket tar ca 20 minuter. Innan 
servering, pensla på lite aprikossylt som ni 
gjort genom att hacka 2 aprikoser och koka 
dessa tillsammans med skalet från en citron, 
en deciliter vatten och lite socker. Detta 
ger pajen en härlig glansighet! Servera med 
vispad grädde och nybryggt kaffe.
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Strukturinvest har fått en ny  
medarbetare. Filippa, som hon heter, 
är en artificiell intelligens och finns  
nu placerad på vår hemsida:  
www.strukturinvest.se 
 

Tack vare Filippa är vår kundtjänst nu ständigt tillgänglig – oavsett dag och tid på dygnet. Totalt har närmare 600 

frågor besvarats och träffsäkerheten i svaren ökar för varje dag. Filippa lär sig ständigt och kan redan idag svara 

på frågor om alltifrån depåinloggning till fonder och aktuell emission.

Ny på  
kontoret

Annons
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Kredithedgefonden Hamiltonian Global Credit Opportunity är en daglighandlad AIF, Alternative Investment 

Fund, vilket innebär att det är en hedgefond med större flexibilitet vad gäller exponering, mandat och typer av 

instrument att handla. Inriktningen på fonden är global kreditexponering och fonden har riskklass 3 av 7 med en 

förväntad långsiktig avkastning på 5-7 % per år. Fonden förvaltas av Sean George. Läs mer om fonden på vår 

hemsida.

Hamiltonian  
Global Credit 
Opportunity

Annons
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