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Välkomna till årets första nummer av Strukturinvests kundtidning! 
2018 kom att bli ett mycket händelserikt börsår som bjöd på stora kurs-
svängningar, inte minst under hösten. Handelskrig, brexitoro, stigande 
amerikanska räntor och en rädsla för att konjunkturen har toppat, har gett 
investerare bränsle att stundom trycka frenetiskt på säljknappen.
 Efter de senaste årens starka och mer eller mindre oavbrutna börsupp-
gång, tillsammans med sensationsartiklar om folk som blivit ekonomiskt 
oberoende genom investeringar i heta startups eller kryptovalutor, är det 
lätt att glömma bort ett viktigt finansiellt samband. Förhållandet mellan 
risk och avkastning är fundamentalt och ett som alltid håller, oavsett börs-
klimat eller typ av finansiell placering. Det kan vara värt att beakta detta 
en stund nu när börsens svängningar har blivit allt större och då vi, enligt 
många bedömare, går in i en ny era av stigande räntor, svagare konjunk-
turutsikter och en allt större börsosäkerhet. 
 Som investerare kan man i teorin få i princip vilken avkastning som 
helst över tid, men risken blir därefter. Hög avkastning förutsätter att man 
är beredd att acceptera en hög risk. Eller omvänt, av en placering som 
innebär hög risk förväntar sig marknaden att få bra betalt i form av hög 
avkastning. Låg risk kommer sannolikt att leda till lägre avkastning.
Risk är emellertid inte konstant. I traditionella finansiella instrument 
såsom aktier och obligationer är risken väldigt svår att förutspå och 
förändras ständigt över den tidsperiod man äger instrumentet. En stabil 
högutdelande ”lågriskaktie” kan på kort tid förvandlas till en högriskak-
tie. Exempel på detta har vi under senare tid sett vad gäller aktier i bland 
annat fastighets- och bostadsutvecklare. För många investerare, såväl stora 
som små, är det obehagligt med en osäkerhet i risknivån i de finansiella 
instrument som ingår i investeringsportföljen. 
 Som investerare har man själv ingen möjlighet att påverka risken i ett 
specifikt instrument, eller skapa förutsägbarhet kring detsamma. Detta är 
däremot möjligt i en portfölj av tillgångar där risknivån direkt påverkas av 
de val man gör. Oförmågan att kunna påverka risken i enskilda finansiella 
instrument gör att många håller sig borta från de finansiella marknaderna. 
Detta gäller inte minst i tider av börsoro. Att helt undvika finansmarkna-
dernas möjligheter är, sett ur ett historiskt perspektiv, olyckligt. I nästan 
alla finansiella klimat finns det intressanta investeringsmöjligheter.
 Obligationer är, i likhet med andra finansiella instrument, föremål för 
varierande risknivåer. Detta fick investerare erfara under de finanskriser 
som ägde rum för tio år sedan, där alltifrån bankobligationer till statsobli-
gationer (inte minst isländska och grekiska) föll handlöst i värde. Under 
åren före 2008 hade flera av de isländska pensionsfonderna placerat stora 
summor av pensionsspararnas pengar i isländska statspapper med devisen 

Ett nytt år med 
Strukturinvest

Olof Gustafsson – Styrelseordförande och grundare
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”hög ränta till nästa ingen risk”. När den största finanskrisen i modern tid 
sedan var ett faktum hade risken i dessa ”trygga” statspapper snabbt kom-
mit att omvärderas till att istället betraktas som högriskpapper.
 Att Strukturinvest alltid erbjuder sina kunder möjligheten att ta del av 
strukturerade placeringar, med en stor variation av risk- och avkastnings-
profiler, har sin bakgrund i ovanstående. Tjusningen med strukturerade 
placeringar är att man kan utgå från en konstant risk och därefter låta 
avkastningsmöjligheten variera. Inte tvärtom. Precis som för andra finan-
siella instrument innebär en låg risk i en strukturerad placering en lägre 
förväntad avkastning. Genom att istället acceptera en högre risk finns det 
förutsättningar för en högre avkastning. Den väsentliga skillnaden mellan 
strukturerade placeringar och traditionella placeringar (såsom aktier och 
fonder) är att man som investerare i en strukturerad placering redan på 
förhand har en god uppfattning om vad risken eller riskerna i placeringen 
kommer att vara. Vidare är det även möjligt att definiera och få en god 
överblick över framtida potentiella utfall givet olika framtida scenarier. 
Tyvärr kan man aldrig på förhand veta hur börsen kommer att gå men det 
vet ju å andra sidan ingen annan heller. 
 När osäkerheten kring börsen ökar kan det vara skönt att ha någon 
form av förutsägbarhet att förhålla sig till. Under hösen har många 
investerare hört av sig till oss och efterfrågat investeringsalternativ som 
kan utvecklas väl även i de perioder då börsen faller. Det är inga problem 
sådana finns det gått om. Men vad händer om man har fel och börsen 
istället går upp? Troligtvis vill man även i det fallet ha en förutsägbarhet 
kring hur det påverkar den enskilda placeringen. Ett sätt att hitta positiv 
avkastning när börserna faller är naturligtvis att leta efter avkastningsmöj-
ligheter bland tillgångsslag bortom aktiemarknaden. En portfölj som skall 
vara helt aktiemarknadsneutral bör som utgångspunkt inkludera väldigt 
lite exponering mot aktiemarknaden. Som ett svar på denna efterfrågan på 
investeringsmöjligheter som kan ge avkastning oberoende av aktiemarkna-
dens utveckling lanserade vi under våren den globala kredithedgefonden 
Hamiltonian Global Credit Opportunity.
 2018 har också varit året då klimat- och hållbarhetsfrågor äntligen 
hamnat i fokus på allvar. 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 investeringslösningar som vi väljer 
att ta fram. 
 Under 2018 nådde vi en viktig milstolpe i detta arbete då vi för första 
gången lanserade en strukturerad placering som baserades på en så kallad 
grön obligation. En grön obligation emitteras, precis som en konventionell 
obligation, av företag och organisationer för att låna upp medel på kre-
ditmarknaden. 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 obli-
gationer är alltså ett sätt för företag att finan-
siera miljövänliga projekt. För investerare 
erbjuder gröna obligationer möjligheten att 
välja hållbart och därmed bidra till en bättre 
och renare värld - detta utan att för den 
delen göra avkall på avkastningen.
 I en bransch som tidigare mest varit 
fokuserad på pengar och avkastning är det 
glädjande att kunna se en trend mot större 
ansvarstagande och ökad medvetenhet i 
hållbarhetsfrågor. Vi är övertygade om att 
efterfrågan på placeringar med förutsägbar 
risk och avkastning, och som dessutom gör 
någonting bra för miljön och klimatet, kom-
mer att fortsätta öka. Från Strukturinvests 
sida är detta ett område vi kommer arbeta 
dedikerat med framöver.
 Med de orden vill jag passa på att rikta 
ett stort tack till alla våra fantastiska kunder 
och samarbetspartners. Ni bidrar ständigt 
med ovärderlig kunskap och inspiration och 
vi ser fram emot ytterligare ett fantastiskt 
samarbetsår 2019!

”Det är glädjan-
de att kunna se 
en trend mot 
större ansvars-
tagande och 
ökad medve-
tenhet i hållbar-
hetsfrågor.”
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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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Finansbranschens aktörer kämpar ivrigt för att hålla jämna steg med den allt mer 

krävande regleringen som har följt i finanskrisens kölvatten. För den framsynte 

aktören erbjuder snåriga EU-förordningar emellertid ett helt smörgåsbord av 

möjligheter. Lyckas man dessutom med konststycket att driva och initiera lagstift-

ningen har man snabbt lagt världen för sina fötter. Tack vare en kombination av 

timing och framsynthet, kryddat med en liten nypa tur, är Modelity Technologies 

ett företag som har gjort precis detta. Benchmark har i detta nummer lyckats få 

en exklusiv intervju med företagets VD och grundare, Ayal Leibowitz.

”Våra lösningar 
används  
av hundratals 
finansiella  
institutioner”
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år senare utvecklade vi vår affär och började 
erbjuda automatiseringstjänster för strukturerade 
produkter. I sambanden med Lehman-kraschen 
blev behovet av insyn och transparens i finan-
siella instrument uppenbart för alla. Det var vid 
denna tidpunkt som vi bestämde oss att ta vår 
teknik till de globala finansmarknaderna. Våra 
tekniska lösningar för ökad transparens har blivit 
väl accepterade på de nordiska marknaderna på 
grund av sin kultur av rättvisa och trygghet för 
konsumenter. Detta var emellertid inte fallet på 
flera av de andra platserna som vi var verksamma 
på. Lyckligtvis för oss har den Europeiska kom-
missionen på senare tid tvingat fram transparens 
och öppenhet genom nya regelverk såsom MiFID 
II och PRIIPs. Detta har lett till ett brett anam-
mande av våra tekniska lösningar i branschen 
vilket har bidragit till ett stort uppsving för oss.

Vad skulle du säga har varit de största 
och mest avgörande förändringarna på 
marknaden för strukturerade produkter 
genom åren?
Före finanskrisen 2008 handlade nästan allt om 
produktinnovation. Krisen ledde till en flera år 
lång ”flykt till enkelhet” och det är först på senare 
år som vi börjat se en renässans av innovativ 
produktutveckling. Under åren som har gått 
har även plattformarna fått en alltmer aktiv och 
betydelsefull roll på marknaden för strukturerade 
produkter. Vi tror att detta är en trend som kom-
mer att stärkas ytterligare under kommande år. 
Den nordiska marknaden har ännu inte anslutit 
sig till plattformarna men vi tror att detta bara än 
en tidsfråga. Vi arbetar aktivt med att positionera 
oss i syfte att stödja denna trend.

Modelity beskrivs ofta ligga steget före i 
det att ni kan erbjuda banbrytande verk-
tyg som står redo att möta skärpta regel-
krav. Vad gör ni som andra inte gör när det 
kommer till att förutse framtiden?
Jag tror att det är en kombination av flera olika 

Hej Ayal, berätta 
gärna lite om dig 
själv och din bak-
grund!
Jag växte upp i Netanya, en stad som ligger vid den israeliska medelhavs-
kusten ca 30 km norr om Tel Aviv, samt i Lavi som är en Kibbutz nära 
Tiberias i Galileen. Under tiden i kibbutzen minns jag att vi hade många 
svenska volontärer. När jag fyllde 18 påbörjade jag min militärtjänstgö-
ring där jag fick en anställning på teknologienheten inom den israeliska 
armen. Efter åren inom militären anslöt jag mig till startup-scenen i Tel 
Aviv och parallellt med detta gifte jag mig med min fru Liat. Idag har jag 
och Liat fyra barn tillsammans varav alla är pojkar. På fritiden älskar vi 
att resa och upptäcka världen, vår senaste resa gick faktiskt till Norge. År 
2000 startade jag tillsammans med två tidigare kollegor Modelity. Under 
de första åren ansvarade jag för vår forsknings- och utvecklingsavdelning 
för att senare bli försäljningschef. 2008 tog jag över VD-posten vilken jag 
håller än idag.

Kan du ge oss en kort översikt över Modelitys verksamhet och 
vad du gör?
Modelitys huvudsakliga fokus är att verka för transparens och effektivitet 
i finansiella produkter. Vad gäller transparensdelen hjälper vi producenter 
och distributörer med att förse sina kunder med information om hur deras 
produkter fungerar, dess riskprofil, kostnader och annan relevant och 
viktig information. När det kommer till effektivitet så automatiserar vi de 
manuella processer som krävs för att skapa och driva finansiella produkter. 
Automatisering leder till lägre kostnader vilket leder till bättre villkor för 
den enskilde investeraren samt ökad möjlighet att anpassa produkterna till 
individuella preferenser. Förutom vårt F&U-kontor i Tel Aviv är vi idag 
närvarande i hela Europa på olika platser från Madrid till Aten. Våra tek-
niska lösningar används av hundratals finansiella aktörer vilket inkluderar 
alltifrån mindre värdepappersföretag till stora globala investmentbanker.

Hur har er verksamhet förändrats sedan starten år 2000?
Initialt började vi ganska naturligt med att erbjuda lösningar på vår 
hemmamarknad i Israel. Specifikt handlade det om de lokala bankerna. 
Vi tillhandahöll då (och gör fortfarande) tekniska lösningar för ekono-
misk rådgivning, tillgångsallokering och portföljoptimering osv. Några 
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faktorer. Tur är helt klart en av dem men 
bortsett från det tror jag en nyckelfaktor är 
att vår globala inriktning ständigt expone-
rar oss för många olika marknadsrutiner, 
produkttyper och scenarier. Sedan tror jag 
att det faktum att vi ursprungligen inte är 
personer från finansbranschen hjälper oss 
att tänka utanför boxen och därigenom 
utveckla innovativa lösningar. 

Modelity har arbetat i nära samarbete 
med det svenska branchorganisatio-
nen SPIS (Strukturerade Produkter i 
Sverige), kan du berätta mer om det?
SPIS har under flera år arbetat med att 
etablera riskindikatorer för strukturerade 
produkter. Under 2015 deltog Modelity 
på flera SPIS-möten vilka syftade till att 
införa enkla och jämförbara riskindikatorer 
för strukturerade produkter i Sverige. Vi 
hjälpte till med att ta fram de teknologiska 
lösningar som möjliggör praktisk till-
lämpning av de ”akademiska” riskmodeller 
som SPIS-medlemmarna beslutat om att 
använda. I detta arbetet ingick att kompo-
nera de kvantitativa formlerna, formalisera 
de olika tekniska elementen som krävs för 
att få en kvantitativ modell i produktion och 
slutligen träna och verifiera medlemmarnas 
beräknade resultat. Ett annat bidrag har 
varit framtagande av en riskmodell för typen 
kreditlänkade placeringar (på engelska 
Credit-Linked Notes, CLNs). Detta är en 
produkttyp som är populär i Sverige och en 
som tidigare modeller inte stödde. Vi hjälpte 
SPIS med att ta fram och föreslå tre olika 
beräkningsmodeller varpå medlemmarna 
valde en av dem. Denna adderades sedan 
till riskindikator-metoden. Tillsammans 
med Handelsbanken presenterade vi den 
framtagna modellen för branschen vid en 
konferens i juni 2015. Intresset från publiken 
var stort och många frågor ställdes av diverse 

FAKTARUTA

Namn: Ayal Leibowitz
Ålder: 47 år
Titel: Grundare och VD för Modelity 
Technologies
Bor: Tel Aviv
Tidigare: F&U Chef på Precise
Utbildning: IDF Technology Academy 
(MAMRAM), Tel Aviv Open University
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tillsynsmyndigheter och lagstiftare. Ett par år senare kunde man se tydliga 
spår av vår modell i specifikationerna till PRIIPS-förordningen. Det är 
uppenbart att den svenska branschens arbete tillsammans med oss har haft 
en betydande inverkan på EU-förordningen.

På tal om PRIIPs, denna EU-förordning infördes i början av 2018 
och syftar till att öka transparensen och jämförbarheten i pake-
terade och försäkringsbaserade investeringsprodukter. Kan du 
kort beskriva Modelitys arbete med PRIIPs?
Vi är en av de största leverantörerna som erbjuder producenter en komplett 
lösning för att följa PRIIPs-förordningen. Det är dock värt att understryka 
att vårt arbete med PRIIPs inte begränsar sig till vår roll som teknikle-
verantör. Vi spelar en aktiv roll i diverse branschövergripande initiativ. 
Vi bidrar med vår kompetens i syfte att hitta lösningar som hjälper hela 
industrin med att effektivt följa denna förordning. Vi är mycket aktiva i 
olika PRIIPs-forum och försöker harmonisera tillvägagångsätten på vilka 
producenterna beräknar risk och förväntad avkastning i de fall där det 
uppstår oklarheter i förordningens tekniska specifikation. Vi har även 
deltagit i att inrätta standarderna EPT (European PRIIP Template) och 
EMT (European MiFID II Template) och möjliggjorde därmed att struk-
turerade placeringar finns representerade inom dessa format.

Varför tror du stora finansiella institutioner väljer att använda 
Modelitys plattform snarare än att utveckla tekniken själva?
Som finansinstitut används din egenutvecklade teknik endast internt. 
Våra lösningar - å andra sidan -används av och är därmed finansierade 
av hundratals finansiella institutioner. Detta leder givetvis till stordrifts-
fördelar och möjliggör att vi kan programmera överlägsna lösningar med 
en mängd olika funktioner. För PRIIPs erbjuder vi inte bara lösningen 
att generera faktablad (KID) utan vi möjliggör även för producenterna 
att testa nya produktidéer, förbättra dess risk- och avkastningsprofil och 
därmed åstadkomma bättre produkter. Naturligtvis är det också en fråga 
om kostnader och leveranstider. Eftersom många institutioner använder 
vår programvara kan vi erbjuda det till en betydligt lägre kostnad jämfört 
med egenutvecklade lösningar samt med förhållandevis korta ledtider.
Olika länder har ibland olika åsikter om hur riskindikatorer ska beräknas. 

Hur tar Modelity hänsyn till denna mångfald av behov när ni 
utvecklar er metod?
Rent tekniskt utvecklar vi vår programvara i olika byggstenar och inte som 
en sluten ”svartlåda-lösning”. Detta gör att vi kan vara mycket flexibla och 
kan anpassa tekniken efter olika behov, såsom landspecifika implemente-

ringar osv. Generellt sett krävs det en hög 
flexibilitet för att bli en bred global teknikle-
verantör inom strukturerade placeringar. 
Avkastningen och utbetalningarna skiljer 
sig beroende på land. Även omslag och för-
delningen varierar och vår teknik fungerar i 
alla dessa scenarier.

Som vi pratade om tidigare har 
Modelity gjort betydande bidrag till 
utvecklingen av riskberäkningsme-
toder för kreditlänkade placeringar 
(CLNs). Detta är en populär produkt-
typ i Sverige och tidigare fanns inga 
standardiserade riskindikatorer att 
tillgå för dessa. Vilka är de största 
svårigheterna med att utvärdera ris-
ken hos kreditlänkade placeringar och 
hur har ni hanterat dem?
De riskmodeller som har antagits av olika 
tillståndsmyndigheter för strukturerade 
produkter baseras nästan alltid på historisk 
information om de underliggande tillgång-
arna. I nästan samtliga fall har underlig-
gande entiteter i en kreditlänkad placering 
aldrig drabbats av någon kredithändelse 
historiskt. Att i det läget använda sig utav 
historisk information skulle leda till att 
man tillskriver dessa produkter en mycket 
låg risk. Att exempelvis Stena AB aldrig har 
upplevt en kredithändelse betyder inte att 
den framtida sannolikheten för en kredit-
händelse är låg. Däri ligger problematiken. 
Den modellen vi utvecklade använder 
sig istället av sannolikheter som baseras 
på kreditbetyg på vilka olika hypotetiska 
scenarion simuleras. Scenarierna är tids-
styrda eftersom den specifika tidpunkten för 
när en kredithändelse inträffar kommer att 
påverka kassaflödet. Många kreditlänkade 
placeringar baseras på en korg bestående av 
flera underliggande entiteter snarare än en 
enskild. Därför behövde vi också ta hänsyn 
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till korrelationerna mellan potentiella kredithändelser. Att modellera korrelationerna i linje med 
historien var en utmaning i sig men resultatet är trots allt ganska intuitivt. Högt rankade entiteter 
har högre korrelation med den övergripande konjunkturen och dess cykler medan lägre rankade 
entiteter i huvudsak påverkas av sina egna problem och är därför mindre korrelerade. Idag har 
modellen blivit en standard i PRIIPs och har implementerats av många ledande producenter.

Hur skulle du beskriva den nordiska marknaden för strukturerade produkter rent 
generellt? Märker du av några betydande skillnader här jämfört med andra platser i 
Europa?
Som vi var inne på tidigare präglas den nordiska marknaden av transparens, detta oavsett om det 
handlar om riskindikatorer, kostnadsupplysning eller sekundärmarknadsrapportering. Ofta har 
tillsynsmyndigheterna inte behövt driva igenom specifika lagkrav utan industrin har i stor utsträck-
ning valt att självreglera sig. Den nordiska marknaden skiljer sig dessutom från den i många andra 
länder som nästan uteslutande domineras av s.k. omvända konvertibler. I Norden kan man istället 
investera i en hel uppsjö olika strukturer med varierande och intressanta egenskaper, både aktie- 
och kreditbaserade. Detta är förmodligen ett resultat av entreprenörskulturen i Sverige och Finland. 
Här i Israel försöker vi ibland replikera dessa innovativa produktvariationer. Nyligen arrangerades 
exempelvis den första trancherade Shekel-denominerade kreditstrukturen.

Vilka är de främsta utmaningarna inför framtiden och vilka kommande trender tror du 
att vi kommer att få se de närmsta åren?
Under de senaste åren har Modelity vuxit betydligt år efter år. De nya regelverken har varit en vik-
tig källa till denna tillväxt. Vår huvudsakliga utmaning under de kommande åren är att hålla fast 
vid den höga tillväxttakten genom att fortsätta utvidga vår teknik för att stödja nya industrigrenar. 
Effekterna av de senaste EU-förordningarna 
har varit stora och redan idag har flera min-
dre aktörer drivits bort från marknaden. Vi 
förväntar oss att se en ”andra våg” av mark-
nadsanpassningar de närmaste åren. Vi tror 
att den förbättrade informationsgivningen 
förväntas leda till lägre marginaler och ytter-
ligare marknadskonsolidering tillsammans 
med strängare processer för rådgivning och 
försäljning. Det ökade behovet av effektivitet 
och kontroll kommer att leda till högre flöde 
riktat till de automatiserade handelsplattfor-
marna.

”Det faktum att vi  
ursprungligen inte är 
personer från finans-
branschen hjälper  
oss att tänka utanför 
boxen”
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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 investe-

ringslösningar som vi väljer att ta fram. 

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. 

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

tillväxtmöjligheten, som har varit hållbarhetsinriktad. Utöver en optionsdel består 

Smartare  
placeringar –  
Nu även i grönt!
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Annons

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

som utgör placeringens kapitalbevarande del. I syfte att skapa en genomgå-

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

den bakgrunden som Strukturinvest nu nu har börjat producera placeringar som 

baseras på gröna obligationer.

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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Peter Eklöf, förvaltare på Svensk Värdepappersservice, lägger en stor del av sin 

vakna tid på att bevaka och analysera skeendena på finansmarknaden. Med över 

30 års erfarenhet i branschen har Peter genomlevt perioder av såväl uppgångar 

som nedgångar på aktiemarknaden. Den långa erfarenheten är naturligtvis en 

stor tillgång när det gäller att läsa av marknaden, men den har också lärt honom 

att acceptera och hantera de felbedömningar som även den mest erfarna förval-

taren från tid till annan gör.  

”Jag  
ogillar att bli  
överraskad”

Vad har du för bakgrund?
Jag är Lundaekonom med inriktning mot redovisning och finansiering, som det hette på 
min tid. Jag har över 30 års erfarenhet av finansbranschen, huvudsakligen som analytiker 
och förvaltare. Bland tidigare arbetsplatser finns Veckans Affärer, Swedbank, Skandiabanken 
Fondkommission och SEB.

Vad gör du på Svensk Värdepappersservice?
Jag är portföljförvaltare och ansvarar för förvaltningen av de två fondportföljerna  
SVP Balanserad och SVP Offensiv. 

Berätta om SVP portföljförvaltning.
SVP portföljförvaltning är en portföljförvaltningstjänst som riktar sig till investerare som 
söker en aktiv förvaltning men vill överlåta investeringsbesluten till en professionell förvaltare. 
Vi erbjuder två olika fondportföljer: SVP Balanserad och SVP Offensiv. Dessa tjänster lämpar 
sig särskilt väl för exempelvis vilande bolag och mindre kunder, eftersom tjänsten frigör tid för 
ombuden.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Det första jag brukar göra är att titta på hur fondinnehaven har gått sedan gårdagen och även 
stämma av lite olika indexserier, samt icke-innehav, som jag funderar på. Därefter beror det på 
om jag skall göra affärer under dagen eller inte. Oftast har jag bestämt redan kvällen före om 
sådana skall genomföras. Om inga affärer skall genomföras vidtar nyhetsinhämtning, oftast 
med utskrifter av mer eller mindre omfattande externa analyser och artiklar. Om det är något 
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Peter Eklöf
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speciellt, som kan lämpa sig för månadskommentarerna, skriver jag ned detta som minnesan-
teckningar. Mot slutet av varje månad brukar jag fundera på och skriva månadskommentar, 
gärna utsträckt över flera dagar. Kundpresentationer och besök hos olika fonder försöker jag 
också i görligaste mån klämma in under eftermiddagarna. När jag kommer hem sammanfat-
tar jag dagen genom att titta på en stor mängd kursgrafer och lyssna på exempelvis CNBC 
eller olika poddar. Framförallt försöker jag skapa mig en bild av hur morgondagen kan tänkas 
arta sig. Jag ogillar att bli överraskad när börserna öppnar dagen efter.

Vilka är de största utmaningarna för världsekonomin idag?
Det beror nog på vilken tidshorisont som avses men på riktigt lång sikt måste jag nog säga att 
det är skuldsättningen i världen. Den är nu på en sådan nivå att det tyvärr inte finns realistiska 
möjligheter till återbetalning. Historiskt har statsbankrutter varit en tänkbar lösning, men det 
har ju skakat om det finansiella systemet ordentligt. En annan har varit krig.

Vad är dina tankar om svensk ekonomi?
Skuldsättningen kommer igen även i Sverige. Statsskulden ligger visserligen på en låg nivå, 
men många kommuner och landsting är ju i stort sett konkursmässiga. Räntorna brukar (och 
bör) ligga ungefär runt den nominella tillväxten, vilket skulle implicera 4-5 procent i Sverige, 
beroende på vad som förväntas av framtiden. Fördubblade till tredubblade boräntor är visserli-
gen realistiska, men kommer knappast att komma i närtid av den enkla anledningen att alltför 
många personer, i sådana fall, helt enkelt hade tvingats flytta. Hur den här obalansen kommer 
att utvecklas kan jag inte svara på, men den är ju allt annat än positiv.

Vilka tillgångsslag eller marknader tror du kommer utvecklas bäst under de kom-
mande 12 månaderna? Vilka bör man undvika?
Sådana här specifika frågor blir nästan alltid omöjliga att besvara. Det är svårt att inte bli 
påverkad av de senaste månadernas utveckling. Jag vidhåller dock Europa som speciellt 
problemområde. Det handlar om så mycket mer än ekonomi. Exempelvis läste jag nyligen en 
artikel om hur Kina med stor framgång hade torpederat EU-beslut, som krävde fullständig 
enighet, genom sina ”vasaller” Ungern och Grekland som är kinesiska låntagare. Flertalet 
populistpartier i Europa har vänskapliga relationer med Putin, vilket märks i flera europeiska 

stater, bland annat Italien. EU började som 
ett vällovligt fredsprojekt, men kidnappades 
sedan av federalister som ville driva fördjup-
ning och överstatlighet långt mycket längre 
än vad folkviljan tillät. Detta ledde bland 
annat till Brexit. I dessa tider, då stödet 
från ett navelskådande USA vacklar, borde 
kanske Bryssel ta ett steg tillbaka istället för 
att förse populistpolitikerna med ytterligare 
ammunition att så split i Europa. Vad gäl-
ler tillgångar att satsa på skall jag göra en 
djärv gissning. De utskällda trendföljande 
hedgefonderna, vilka har uppvisat urusla 
resultat under de senaste åren, kanske kan 
återkomma till lite av sin fornstora glans. Jag 
vet att det kan framstå som en högoddsare, 
men jag har börjat följa vissa av dem alltmer 
aktivt den senaste tiden. Jag har dock ännu 
inte gjort några köp. 

Varför ska man välja en portföljför-
valtningstjänst hos  
Svensk Värdepappersservice?
Svenskarna har ju ett rykte om sig att vara 
aktietokiga och det räcker med att kasta ett 
öga på en typisk löpsedel till en affärstid-
ning: ”Dessa tre aktier står emot nedgång-
en”, eller ”Fem aktier för din utdelningsport-
följ”. Visst, som gammal aktieanalytiker och 
för all del long-only-förvaltare, tycker jag 
också att det är kul med enskilda aktier. En 
diversifierad värdepappersportföljs avkast-
ning och risknivå bestäms dock i mycket 
marginell utsträckning av enskilda innehav. 
Det som är helt avgörande är tillgångsalloke-
ringen. Det är främst här som jag skulle säga 
att Svensk Värdepappersservice utmärker 
sig. 

”Det räcker inte med att 
lära sig i teorin utan det 
måste upplevas. ” 
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Vilka egenskaper har gjort dig till en 
framgångsrik förvaltare?
I största allmänhet hoppas jag att mina 
drygt 30 år branschen har gett mig nyttig 
erfarenhet av olika marknadslägen och 
situationer. Mer specifikt vill jag gärna 
framhäva min förmåga att ”ta stoppar”. 
Mitt nuvarande förvaltarjobb är dock inte 
speciellt ”tradingbetonat”, så att översatt till 
rådande omständigheter skulle jag i stället 
säga ”tillstå misstag”, alltså att inte bita mig 
fast i en viss uppfattning. Jag försöker helt 
enkelt anpassa mig efter rådande marknads-
klimat. Jag antar att jag inte är mer ödmjuk 
än någon annan, men att ”ta stoppar” (eller 
”tillstå placeringsmisstag”) är en helt annan 
sak. Det är en process som måste tillägnas, 
oftast genom smärtsamma erfarenheter. Det 
räcker inte med att lära sig i teorin utan det 
måste upplevas. Oavsett hur duktig förvalta-
ren är så sker alltid misstag och dessa måste 
hanteras. Självfallet vill ingen göra en dålig 
affär och även om många blir lyckade så 
blir en viss andel misslyckade, ju fler affärer 
desto fler misslyckanden blir det (i absoluta 
termer). Dyrbara och bittra erfarenheter har 
lärt mig konsten att misslyckas. Förmågan 
att ”ta stoppar” sitter numera i ryggraden 
och jag lägger ingen prestige i det.

Om Svensk  
Värdepappersservice
Svensk Värdepappersservice är 
en av landets ledande aktörer 
inom anknutet ombudskap, vil-
ket innebär att bolaget erbjuder 
utvalda investeringsrådgivare 
att verka inom ramen för bola-
gets värdepapperstillstånd och 
därmed säkerställer att de följer 
de lagar och regler som råder 
på den svenska värdepappers-
marknaden. Svensk Värdepap-
persservice fungerar som ett 
servicebolag åt de anknutna 
ombuden så att de kan foku-
sera på sin kärnverksamhet – 
investeringsrådgivning. Svensk 
Värdepappersservice har idag 
ett femtiotal anknutna ombud 
runtom i Sverige.



20

Klimatfrågan är mer aktuell än någonsin och vi på Strukturinvest nådde nyligen 

en viktig milstolpe i vårt hållbarhetsarbete då vi för första gången lanserade en 

strukturerad placering som baserades på en så kallad grön obligation. En pla-

cering blev till två och för att uppmärksamma detta arrangerade Strukturinvest, 

tillsammans med Nasdaq och BNP Paribas, en noteringsceremoni under pompa 

och ståt i Nasdaqs lokaler i Stockholm. Vi är stolta över att vara en del av den 

gröna revolution som just nu sker på fixed income-sidan!

En grön  
inledning på 
det nya året!
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Vad gör du på Strukturinvest?
Jag arbetar som ”market maker” vilket innebär att jag ansvarar för andrahandshandeln i Strukturinvests 
produkter. Min primära uppgift är att säkerställa att det finns likviditet på marknaden så att våra kunder 
kontinuerligt har möjligheten att avyttra levande placeringar, dvs sådana som ännu inte har gått till 
förfall. I det arbetet ingår att bygga produkterna i våra system, inhämta marknadspriser från emittenter 
samt att se till så att de kan handlas på börsen och att informationen på vår hemsida stämmer.

Beskriv en vanlig arbetsdag?
En vanlig dag börjar med att jag kommer in på kontoret runt 8 och det första jag gör att säkerställa 
att allt ser bra ut i systemet och att värderingarna är korrekta inför att listan där våra produkter 
handlas öppnar klockan 9. Ibland dröjer det ytterligare en halvtimme innan vi kommer ut skarpt 
på börs. I dagsläget har vi omkring tusen ”levande” produkter som handlas på börsen. Antalet har 
växt kraftigt de senaste åren, inte minst på grund av vårt förvärv av Carnegies andrahandsbok. 
Under resterande delen av dagen går mitt jobb huvudsakligen ut på att ställa köpkurser på produk-
terna. Man skall komma ihåg att Strukturerade placeringar, till skillnad från exempelvis vanliga 
aktier, är relativt komplicerade ”limited edition-produkter” med tämligen unika egenskaper. Detta 
medför att efterfrågan på andrahandsmarknaden och därmed likviditeten är kraftigt begränsad. 
Det är ovanligt att enskilda investerare tar sig tiden att läsa in sig på en viss produkt och därefter 
lägger sig på köpsidan i orderdjupet. Det är just det där tomrummet som jag har i uppgift att fylla. 
Detta så att våra kunder hela tiden har möjligheten att komma ur sina positioner. Det är viktigt att 
understryka att det ofta finns goda skäl för kunden att vilja sälja av en levande produkt. Kanske vill 
man säkra hem en vinst om produkten i fråga har gått bra. Det kan också handla om att begränsa 
en förlust eller att man helt enkelt vill allokera om i sin portfölj.

Efter masterutbildningen i finans hamnade den före detta brevbäraren Christof-

fer Bengtsson genast på Strukturinvests dealingdesk. Idag har Christoffer den 

viktiga uppgiften att se till så att handeln med företagets utgivna placeringar 

fungerar problemfritt.

”Det stimulerar 
mig att sitta och 
klura på teknis-
ka lösningar”
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Christoffer Bengtsson
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Har ditt arbete förändrats under din tid på Strukturinvest och i 
så fall på vilket sätt?
Om man skall peka på något specifikt skulle jag säga att regelverksför-
ändringen MIFID 2 innebar ganska stora förändringar för oss. MIFID 
2 implementerades i början av 2018 och som så ofta med större lagför-
ändringar är det många saker som skall hinna tolkas. Inte sällan är de 
specifika skrivningarna i lagtexten ganska vagt formulerade vilket innebär 
att få, om ens några, i branschen har fullständig koll. För min del blev vå-
ren 2018 därför en period av stor ovisshet. Flera nya system skulle sjösättas 
och köras in. Ytterligare en konkret följd av MIFID 2 var att vi tillfälligt 
fick stänga ner vår aktivt handlade lista, dvs möjligheten för våra kunder 
att köpa redan emitterade placeringar. I det nya regelverket finns krav på 
basfaktablad för strukturerade placeringar. För en redan emitterad (dvs 
levande) placering innebär det att informationen i detta måste uppdateras 
kontinuerligt utefter hur marknadsvillkoren förändras. Att tillhandahålla 
kontinuerligt uppdaterade basfaktablad är i sig en teknisk utmaning. Att 
de dessutom måste vara skrivna på respektive lands inhemska språk blir 
ytterligare ett hinder för svenska aktörer då Sverige är en förhållandevis 
liten marknad som emittentbankerna inte alltid har som högsta prioritet. 
Glädjande nog har vår aktiva lista nyligen åter kommit igång - om än i en 
ganska liten omfattning än så länge!

Vad har du för bakgrund och hur kom du in på finansspåret?
Jag är uppvuxen norr om Göteborg och har en bakgrund som brevbärare. 
Sedan tidig ålder har jag varit teknik- och matteintresserad. På gymna-
siet blev det därför ett naturvetenskapligt program med inriktning mot 
datateknik. Efter det blev det handels i Göteborg som kulminerade med 
en master i finans. Att det blev just finans har sin bakgrund i mitt intresse 
för det ekonomiska och finansiella systemet. Vi människor är nog ganska 
lika vad gäller visioner och vår grundläggande målbild för samhället. Det 
som skiljer oss människor åt är snarare åsikterna om vägen dit, dvs hur 
vi skall nå detta ”gemensamma” mål. Det är här som pengar kommer in 
i bilden och blir avgörande. För mig som teknikintresserad passar finans 
bra även på ett personligt plan. Branschen är naturligt väldigt dataintensiv 
och det stimulerar mig att sitta och klura på tekniska lösningar till diverse 
problem.

Varför sökte du dig till Strukturinvest?
På handels hade vi en intern jobbpool där företag direkt vänder sig till 
studenter. Där hade Strukturinvest en annons där man sökte just en 
finansstudent för extrajobb här i Göteborg. Jag sökte tjänsten och fick den. 
Jag började då som timanställd och körde upplärning i drygt 8 månader. 
Att det var en såpass lång inkörningsperiod beror på att det är superviktigt 

att det inte inträffar några fel. I mitt jobb 
kan fel bli väldigt dyrt för företaget. När jag 
var klar med studierna övergick tjänsten som 
timanställd ganska omgående i en tillsvida-
reanställning.

Vad kännetecknar en bra arbetsplats?
En bra arbetsgivare bör definitivt lägga 
energi på att skapa en trevlig och socialt 
fungerande miljö. I slutet av dagen är vi alla 
sociala varelser och det som påverkar oss 
allra mest på jobbet är relationerna med våra 
kollegor. Jag tycker man har lyckats väldigt 
bra med detta på Strukturinvest.

Vad är det roligaste i ditt jobb på 
Strukturinvest?
Om jag skall peka på en enskild sak är nog 
det absolut roligaste de gånger man får slå 
investmentbankerna på fingrarna! Man kan 
lätt få intrycket att dessa giganter inte kan 
göra fel men det händer faktiskt förvå-
nansvärt ofta att man kan påvisa diverse 
felprissättningar och andra misstag som de 
gör. Det låter kanske som att man är en liten 
besserwisser men jag tycker det är kul att 
man som en liten spelare från Göteborg kan 
peka på direkta fel som de stora jättarna gör.

Berätta något som du har gjort på job-
bet som du är särskilt stolt över
Under den första sommaren som jag jobbade 
här var jag ensam på dealingavdelningen i 
två veckor. Aktiviteten på andrahandsmark-
naden sjunker normalt under sommarmå-
naderna och jag tog då tillfället i akt och 
lade ner tid på att bygga en excel-snurra som 
kunde spåra förfall och kredithändelser i 
de CDS-index som våra kreditobligationer 
baseras på. Med denna kan man snabbt och 
enkelt kartlägga vilka produkter som berörs 
samt se hur händelserna påverkar. Snurran 
används än idag och jag är särskilt stolt över 
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det faktum att jag löste uppgiften när jag fortfarande var väldigt ny på företaget.

Vad gör du på fritiden?
Som teknikintresserad älskar jag att haka på de senaste tech-trenderna. Jag investerade nyligen 
i ett VR-kit (virtual reality). Med VR-tekniken tar man klivet in i mjukvaran (dataspel eller 
annat program) och upplevelsen är fantastisk. Jag kan exempelvis ”promenera runt” i vilken 
stad som helst på jorden med hjälp av Google Maps VR. Möjligheterna med VR är otroliga 
och jag tror att vi kommer att få se tekniken tillämpas inom en lång rad områden framöver. 
Utifrån mitt finansperspektiv ser jag dessutom stora investeringsmöjligheter i utvecklingen.

Christoffer Bengtsson
Ålder: 29 år
Titel: Market maker
Bakgrund: Brevbärare
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Strukturakademin Del 24:
Exchange  
Traded Funds 
(ETF)
Vad är en ETF?
En börshandlad fond eller ETF är en fond som handlas direkt över börsen. ETF:er utgör en under-
kategori till samlingstermen ”börshandlade produkter” eller EPT (Exchange Traded Products) vil-
ket beskriver investeringsobjekt som handlas på en reglerad handelsplats och vars värdeutveckling 
är avsedd att spegla utvecklingen av en befintlig underliggande marknad. Även om det förekommer 
aktivt förvaltade ETF:er är de allra flesta passivt förvaltade indexfonder. På grund av den passiva 
naturen är ETF:er vanligtvis billigare än traditionella fonder. Investeringarna är ofta kopplade 
till specifika länder, branscher, råvaror eller räntor. En ETF är en fond i formell bemärkelse vilket 
innebär att de lyder under samma lagstiftning som gäller för konventionella fonder. Investerarnas 
medel är därmed separerade från fondbolagets affärer vilket är en trygghet om fondbolaget skulle 
gå omkull.

Även om börshandlade fonder inte är ett nytt fenomen i sig är det först under senare år som det 
blivit en bred och populär investeringsform. Utbudet har ökat explosionsartat och småsparare att-
raheras av instrumentets flexibilitet och kostnadseffektivitet. Den globala ETF-marknaden uppgick 
2017 till hela 4,8 biljoner dollar. Överlägset störst har utvecklingen varit i USA som idag står för 
över 70 procent av världsmarknaden. 

Handel med fondandelar
Marknaden för ETF:er består av en primärmarknad och en sekundärmarknad. Den enskilda ETF-
investeraren handlar främst i sekundärmarknaden men i syfte att förstå hur en ETF fungerar är det 
viktigt att känna till båda marknadernas funktionssätt.

Börshandlade fonder eller ETF:er (från engelskans Exchange Traded Funds) har under senare år blivit en mycket 

populär sparprodukt. De är billiga, snabba och förhållandevis enkla att handla med. I likhet med aktier handlas ETF:er 

direkt över börsen när som helst under en handelsdag. Bakom den till synes enkla strukturen döljer sig en tämligen 

finurlig process som möjliggör börshandel med fondandelar och det är denna som vi skall titta närmare på i Struktura-

kademins 24:e avsnitt.
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Primärmarknaden
Innan en ETF kan handlas på börsen 
måste fondandelarna skapas av aktörerna på 
primärmarknaden som utgörs av fondbola-
get tillsammans med en eller flera aukto-
riserade marknads- och likviditetsgaranter 
(”Authorised Participants”). Processen som 
illustreras i Figur 1 börjar med att mark-
nadsgaranten begär att fondbolaget skapar 
en enhet fondandelar (ofta om 50 000 eller 
fler) som marknadsgaranten får i utbyte mot 
den underliggande korgen av värdepapper 
som utgör fondens jämförelseindex och till 
det värde som motsvarar de nya fondande-
larna. Information om värdepapperskorgen 
publiceras varje dag och återspeglar värdet 
av de värdepapper som marknadsgaranten 

kommer att behöva ge till fondbolaget i ut-
byte mot fondandelarna. När denna process 
är genomförd har marknadsgaranten ett 
lager med fondandelar som sedan kan säljas 
på andrahandsmarknaden.
 
Nedan process brukar kallas för ”Creation 
& Redemption” och genomförs inte bara 
initialt utan kan ske när som helst. Syftet är 
att det hela tiden skall råda balans mellan 
utbud och efterfrågan på fondandelar och 
därmed säkerställa att priset på andelarna 
inte väsentligt avviker från fondens net-
toandelsvärde (NAV). Ökar efterfrågan mer 
än utbudet kommer marknadsgaranten att 
skapa nya andelar och omvänt, ökar sälj-
trycket på ETF:en mer än efterfrågan, kan 

andelar lösas in mot fonden. Om det kvo-
terade priset på en ETF skulle avvika från 
det teoretiskt korrekta NAV-värdet uppstår 
möjlighet till arbitrage som kan utnyttjas av 
marknadsgaranten. Tack vare att marknads-
garanten använder sig av fondens innehav 
för att ställa pris kan en ETF med låg 
omsättning ändå anses vara mycket likvid. 
Likviditeten i ETF avgörs alltså av likvidi-
teten i de underliggande värdepapperen och 
inte av omsättningen i själva ETF:en.

Sekundärmarknaden
Det som främst särskiljer en börshandlad 
fond (ETF) från en traditionell värdepap-
persfond är sättet på vilket andelar köps och 
säljs på sekundärmarknaden. Efter det att 

Börsen

Market maker
Investerare A

Arbetar med sin rådgivare för att skapa en
investeringsmix som passar honom eller henne.

Lägger en
köporder på
uppdrag av
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Lägger en
köporder på
uppdrag av
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Figur 2: Handel med ETF:er på sekundärmarknaden
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ETF inlösen (redemption) fungerar i omvänd riktning där marknadsgaranten växlar in andelar till fondbolaget i utbyte mot underliggande värdepapper

Figur 1: Creation & Redemption
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Fler delar  
av Struktur-
akademin  
hittar du på 
vår hemsida.

fondbolaget tillsammans med en marknads-
garant har skapat fondandelar säljs de på 
sekundärmarknaden – nämligen på börsen. 
I Figur 2 beskrivs vad som händer på sekun-
därmarknaden.
 Den enskilda investeraren och dennes fi-
nansiella rådgivare måste handla ETF:en via 
en börsmäklare. Fondandelar kan köpas och 
säljas när som helst under börsens öppettider 
och tack vare den ovan beskrivna ”Crea-
tion & Redemption-processen” reflekterar 
priset på andelarna approximativt värdet på 
underliggande värdepapper (på mycket kort 
sikt kan emellertid priset avvika något från 
underliggande värdepapper beroende på 
svängningar i efterfrågan).

Handel med en ETF:s andelar påminner i 
flera avseenden mer om aktiehandel än om 
handel med vanliga fonder. Avslut sker till 
det aktuella marknadspris som gäller vid 
det ögonblick som ordern genomförs. Precis 
som för en aktie finns det en orderbok med 
köpare och säljare på olika nivåer. Under 
en handelsdag har marknadsgaranten eller 
en annan s.k. ”market maker” i uppgift att 
säkerställa likviditet genom att kontinuerligt 
ställa köp- och säljkurser på börsen. Skillna-
den mellan köp- och säljkurs kallas, precis 
som i handel med aktier, för ”spread”.
 Eftersom avslut kan göras när som helst 
under en given handelsdag kännetecknas 
ETF-handel av betydligt snabbare ledtider 
jämfört med traditionell fondhandel (där 
försäljning och inlösen hanteras av fondbola-
get och där det ofta tar flera dagar innan 
affären är bokförd på depån). Detta kan 
vara en fördel vid en turbulent marknad då 
man snabbt vill kunna kliva in i eller ut ur 
marknaden.
Det är viktigt att understryka att handeln på 
sekundärmarknaden inte påverkar ETF:en 
i sig. Inga medel flödar alltså in i eller ut ur 

själva fonden vilket skulle innebära trans-
aktionskostnader och ökad administration. 
Som ett resultat av detta kan en ETF hålla 
sina omkostnader nere.

ETF med hävstång
Det är inte ovanligt att en ETF har en 
inbyggd hävstång som ger en förstärkt expo-
nering mot den underliggande marknaden. 
Denna hävstång kan vara såväl positiv som 
negativ. Hävstångsfaktorn beskrivs ofta som 
X gånger den dagliga procentuella föränd-
ringen i den underliggande marknaden. Om 
en ETF har en positiv havstångsfaktor på 2 
är utväxlingen dubbelt. Det innebär att om 
index stiger med 1 procent stiger värdet på 
ETF:en med 2 procent osv. Givetvis gäller 
även det omvända varför en högre hävstång 
också innebär en högre risknivå.
 Det är viktigt att understryka det faktum 
att hävstången nästan alltid är beräknad på 
daglig basis. En hävstång som ger utväxling 
på den dagliga procentuella förändringen 
kommer över en längre tidsperiod bli ett 
resultat av summan av de dagliga föränd-
ringarna under perioden. Detta är i nor-
malfallet inte detsamma som hela periodens 
avkastning multiplicerat med hävstångsfak-
torn. Denna avgörande skillnad kan i vissa 
marknadsklimat resultera i den så kallade 
”urholkningseffekten”. Vi illustrerar detta 
med ett exempel:
 Ponera att både index och en ETF med en 
hävstångsfaktor på 5 initialt står i värdet 100. 
Dag 1 går index upp 3 procent. Index står 
då i 103 och ETF:en i 115. Under dag 2 faller 
index med 5 procent. Då står index i 97,9 
och ETF:en i 86,3. Dag 3 stiger index med 
2 procent och är därmed tillbaka på 100. 
Detsamma gäller emellertid inte för ETF:en 
som nu står i 94,9. Trots att indexet under 
perioden är oförändrat har ETF:en med den 

inbyggda hävstången tappat i värde. Detta 
är urholkningseffekten.

Förändring Index ETF med hävstång x 5

0,0% 100,0 100,0

Dag 1 +3,0% 103,0 115,0

Dag 2 -5,0% 97,9 86,3

Dag 3 +2,0% 100 94,9

Ovanstående exempel visar att en hävstångs-
produkt kan urholkas i en volatil marknad 
(en marknad som svänger kraftigt). Om 
marknaden hade befunnit sig i en trendande 
positiv riktning hade hävstångs-ETF:en 
istället genererat en extra värdeökning till 
följd av en ränta-på-ränta-effekt vilket hade 
varit gynnsamt. Sammanfattningsvis kan 
man säga att ETF:er med hävstång lämpar 
sig bäst när underliggande rör sig i tydliga 
trender
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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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Indisk gryta med rostad blomkål
1 blomkålshuvud
1 gul lök
3 vitlöksklyftor
1 dl vitt vin
1 tsk gurkmeja
1 msk färsk riven ingefära
20 cocktailtomater
4 dl turkisk yoghurt
1 msk honung
2 msk garam masala
200 g bladspenat
1 kruka koriander
1 tsk chiliflakes
Smör
Salt
Svartpeppar

Smeta in ett ansat blomkålshuvud med ordentlig klick smör och salta. Lägg på ett ugnsäkert 
fat och sätt in i ugnen på 200 grader i 45-60 minuter, ös smöret över blomkålen var 15 minut. 
Hacka gul lök och vitlök, bryn i smör tills löken är mjuk. Häll på vitt vin samt gurkmeja och 
riven ingefära. Låt koka några minuter, häll på halverade cocktailtomater. När tomaterna bör-
jar tappa sin form, häll på yoghurt, honung och garam masala samt chiliflakes. Låt sjuda ihop. 
När blomkålen är klar, dela i mindre bitar och lägg dessa i grytan tillsammans med bladspenat 
och hackad koriander. Smaka av med salt och svartpeppar. För dig som gillar mycket smak, 
lägg gärna till ytterligare chiliflakes samt garam masala. Vill man ha en mer proteinrik måltid 
funkar det väldigt väl att ha i lite stekt kycklinglårfile eller halloumi i grytan. Servera till ris, 
mango chutney och nybakat naanbröd.

Indisk  
blomkålsgryta
Få saker värmer i vinterkylan som en het indisk gryta. Indien är ett återkom-

mande tema för säljare Peter Jönsson som ofta finner såväl smaker som 

intressanta investeringsmöjligheter i landet. Denna gången bjuder Peter på 

en välsmakande indisk gryta med rostad blomkål.

Naanbröd
1 påse torrjäst
5 dl vatten
1 dl honung
1 msk salt
1 kg vetemjöl
100 gram smör

100 gram smält smör till pensling
100 gram smält smör med pressad vitlök
Persilja
Sesamfrön

Lös upp jästen i ljummet vatten tillsam-
mans med honungen. Låt stå några minuter. 
Blanda i övriga ingredienser och knåda tills 
det blir en deg som är elastisk. Låt jäsa 30 
minuter under bakduk på en varm plats i 
köket. Värm en stor stekpanna, kavla ut 
små degklumpar (3-4 mm tjocka) och lägg 
dem sedan i pannan. Stek några minuter på 
varje sida tills brödet har puffat upp. Pensla 
på smör eller vitlökssmör. Strö lite hackad 
persilja och sesamfrön på toppen.
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Annons

Välkommen till 
Strukturakademin
Strukturinvest bjuder in till utbildning om strukturerade produkter 

Strukturakademin är en utbildningsserie som syftar till att öka förståelsen för strukturerade placeringars
konstruktion och egenskaper och hålls i regi av Strukturinvest Fondkommission. Under våren 2019  
erbjuder vi följande utbildningstillfällen:

Ort Plats Datum Tid Nivå Lärare

Göteborg Strukturinvest, Stora Badhusgatan 18-20 2019-03-11 9:30-12.00 Grundkurs Olof Gustafsson

Göteborg Strukturinvest, Stora Badhusgatan 18-20 2019-03-12 9:30-12.00 Fortsättningskurs 1 Olof Gustafsson

Stockholm Strukturinvest, Grev Turegatan 14 2019-03-18 9:30-12.00 Grundkurs Olof Gustafsson

Stockholm Strukturinvest, Grev Turegatan 14 2019-03-19 9:30-12.00 Fortsättningskurs 1 Olof Gustafsson

Anmäl ditt intresse att delta senast en vecka före utbildningstillfället till utbildning@strukturinvest.se
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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

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte sä-
kert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr på www.strukturinvest.se.
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