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Varmt välkommen till ett nytt och något coronaförsenat nummer av 
Strukturinvests kundtidning Benchmark. De första månaderna av 
börsåret 2020 kommer gå till historien som några av de mest dramatiska 
någonsin. När coronapandemins epicentrum förflyttades från Asien till 
väst utbrast en sällan skådad panik på finansmarknaderna där flera skräck-
rekord slogs inom loppet av bara några veckor.
 Som investerare är det lätt att känna hopplöshet och förtvivlan när man 
ser sin portfölj förlora över en fjärdedel av sitt värde på kort tid. Att börsen 
historiskt har visat sig vara det bästa stället att placera sina pengar på lång 
sikt kan kännas som en klen tröst i stundens hetta.
Det kanske vanligaste rådet som småsparare fått den senaste tiden är att 
”sitta still i båten”. Även om det är en empirisk sanning att börsen alltid 
återhämtar sig på sikt är passivitet sällan nyckeln till framgång på börsen. 
Sannolikenheten är nämligen ganska stor att allokeringen inte var den 
optimala från början. För att komplicera det ytterligare förändras den ”op-
timala allokeringen” ständigt i takt med förändrade förhållanden. Detta 
kan röra sig om såväl investerarens egna preferenser som marknadsläget i 
stort.
 Man bör tillsammans med sin rådgivare kontinuerligt se över vilken 
risknivå man har i sin portfölj. Förvånansvärt mycket går att göra för att 
begränsa, eller åtminstone skapa en förutsägbarhet kring, portföljrisken. 
Som alltid är det viktigt med en god diversifiering mellan olika tillgångs-
slag. Genom att exempelvis addera strukturerade placeringslösningar till 
sin portfölj kan den riskjusterade avkastningen förbättras genom ökad 
diversifiering, större riskkontroll och anpassade avkastningsmöjligheter. 
Den intresserade kan läsa mer om nyttan av strukturerade placeringar i en 
portfölj på sidan 30.
 Att placera sina pengar i en blandfond är ytterligare ett sätt att säker-
ställa diversifiering mellan tillgångsslag, specifikt den mellan räntor och 
aktier. Att man överlåter en del av investeringsbesluten till en professio-
nell fondförvaltare innebär att allokeringen dessutom blir dynamisk och 
anpassas efter rådande marknadsklimat. På sidan 8 kan du läsa en intervju 
med Stefan Olofsson som förvaltar blandfonden Sensor Sverige Select, 
som nyligen tog hem priset ”Bästa blandfond” på Morningstar Fund 
Awards 2020.

Välkommen till 
ett nytt nummer 
av Benchmark

 Till sist kan det vara på sin plats att 
damma av en gammal klyscha. Kriser 
innebär möjligheter. Historiskt sett har 
det varit mycket framgångsrikt att köpa 
risktillgångar under finansiella kriser. Detta 
såg vi inte minst under 2008. De som gick in 
i marknaden under de blodigaste månaderna 
gjorde generellt sett väldigt bra affärer. För 
den som är intresserad av strukturerade 
placeringar kan man också tänka på att en 
förhöjd marknadsvolatilitet ofta innebär 
attraktiva villkor. Hör med din rådgivare för 
mer information.

Trevlig läsning!

Skribent:
Joakim Sandén
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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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Börskrascher 
genom tiderna
Tidigare i vår föll börsen kraftigt till följd av coronakrisen och många pratade om en krasch.  Ordet ”börskrasch” beteck-

nar den situation som uppkommer på en aktiebörs när aktiernas värde rasar kraftigt på kort tid. I en sådan situation 

finns det normalt sett fler säljare av aktier än det finns köpare. Namnet ”börs-krasch” uppstod i samband med den stora 

börsnedgång som drabbade börsen i Wien år 1873. En förklaring till att börskrascher uppstår brukar vara att investe-

rare tenderar att följa en flockmentalitet, det vill säga de gör som andra investerare gör. 

Asienkrisen 
På grund av valuta-
kris i Sydostasien 
föll Hongkong-
börsen den 28 
oktober 1997 med 
14 procent och 
Stockholmsbörsen 
med 4,4 procent.

IT-kraschen 
Mars 2000 – 
oktober 2002. 
Stockholmsbörsen 
föll med cirka  
73 procent på två 
år.

Finanskrisen 
2007 – 2008. 
Stockholmsbörsen 
föll med cirka 50 
procent på ett år, 
varav minus 20 pro-
cent på fem dagar 
mellan den 6 och 
10 oktober 2008.

Greklandskrisen 
En nedgång under 
sommaren 2011 på 
cirka 20 procent till 
följd av Greklands 
och eurozonens 
problem gjorde 
2011 till ett dåligt 
börsår, med en 
nedgång på som 
mest 27 procent 
från början av året 
till botten den 4 
oktober.

Coronakrisen
Under perioden 
februari till mars 
2020 föll stock-
holmsbörsen som 
mest 32 procent. 
Sedan dess har en 
viss återhämtning 
skett.

OMXS30 Index. Källa Bloomberg. Period: 5 maj 1995 – 1 maj 2020.  
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Måndagen den 9 mars presenterades vinnarna av Morningstar Fund Awards 

2020 och för andra gången tog Sensor Sverige Select hem priset som Sveriges 

bästa blandfond. Utmärkelsen, som är fondvärldens mest prestigefyllda, delas ut 

av det amerikanska bolaget Morningstar som är världens största oberoende utgi-

vare av fondinformation. Den traditionsenliga prisceremonin kunde på grund av 

rådande omständigheter inte genomföras. Istället fick förvaltarna Stefan Olofsson 

och Ulf Öster finbesök till kontoret på Kungsgatan i Stockholm då Morningstar 

kom och lämnade över priset. Benchmark fick ett par veckor senare en pratstund 

med Stefan Olofsson som börjar med att kommentera utmärkelsen.

Stefan  
förvaltar 
Sveriges 
bästa bland-
fond
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Förvaltarna Stefan Olofsson Ulf Öster mottog priset på sitt  
kontor då prisceremonin blev inställt pga. Coronaviruset
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fondförvaltare. Det var också där som jag träffade 
Ulf Öster. Tillsammans arbetade vi fram en 
strategi som blev mycket framgångsrik. Vi var 
bästa Sverigefond under den perioden (2004-
2007). År 2007 fick Ulf och jag erbjudandet att 
starta upp ett fondbolag inom G&W Kapital-
förvaltning. Precis när vi skulle dra igång det där 
kom Lehmankraschen, varpå vi valde att köpa ut 
fonddelen. Det var detta som kom att bli Sensor 
Fonder.

Hur kommer det sig att ni valde att starta 
just en blandfond?
– Den främsta anledningen är att vi ville ha en 
fond som vi kunde hantera på så sätt som man 
själv vill kunna hantera sin privata portfölj. För 
oss har det speciellt handlat om möjligheten 
att kunna växla mellan att ha lite eller mycket 
aktier. Idealt bör man ha en mindre andel aktier 
vid sämre marknadsklimat och vise versa. Detta 
var en möjlighet som vi saknade när vi tidigare 
förvaltade en Sverigefond, vars mandat före-
skriver att man skall vara fullinvesterad i aktier. 
Möjligheten att kunna parera aktieandelen har vi 
utnyttjat under åren. Vi har vart uppe i 100 pro-
cent aktier och som lägst nere på ca 25 procent.

Vilka är de främsta utmaningarna med att 
förvalta en blandfond?
– På sätt och vis skapar möjligheten att kunna 
variera aktiedelen ytterligare ett huvudbry för oss 
blandfondförvaltare. Man är nämligen aldrig rik-
tig nöjd med fördelningen. Antingen har man för 
mycket aktier eller för lite aktier. Med det där lig-
ger ju lite i sakens natur. Därutöver gäller samma 
utmaningar som för rena aktiefonder, såsom att 
välja rätt företag från rätt sektorer osv.

Hur resonerar ni kring innehaven på aktie- 
respektive räntesidan? Vad letar ni efter?
– På aktiesidan gillar vi bolag med stark vinsttill-
växt. Vi tittar mycket på PEG-talet – en modifie-
rad variant av P/E-talet som även tar hänsyn till 

– Det är oerhört 
roligt att vår för-
valtningsmodell 
konsekvent lyckas 
leverera en god och 
stabil riskjusterad 
avkastning åt våra 
andelsägare. Sedan 
starten 2009 har 
vi förvaltat fonden 
enligt samma stra-
tegi och priset är 
ett kvitto på att den 
fungerar vilket vi är 
mycket stolta över.
Stort grattis! Om vi backar bandet lite, kan du berätta om din 
bakgrund?
– Jag är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg. Att 
jag kom in på finans beror på mitt stora aktieintresse som började tidigt. 
Mina första aktieaffärer gjorde jag redan under 90-talskrisen, då bara 16 
år gammal. Om vi spolar fram några år började jag direkt efter studierna 
att jobba som investeringsrådgivare i Göteborg, detta var runt år 2000. 
Ganska snart hamnade jag på förvaltningssidan. Några år senare gick jag 
till Michael Östlund & Company och fick där mitt första uppdrag som 
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vinsttillväxten. Ju lägre PEG-tal desto kraftigare 
vinsttillväxt i förhållande till värderingen. Sedan 
gäller givetvis sunt förnuft i allmänhet, man vill 
gärna förstå det man köper. Vi tittar även mycket 
på ledningen och att den uppfyller det den säger. 
Det är mycket frustrerande med företagsled-
ningar som konsekvent lovar saker som sedan 
inte uppfylls.
 Räntesidan består primärt av företagsobligatio-
ner av typen FRN (Floating Rate Notes). Tyvärr 
är det svenska utbudet ganska dåligt då det mesta 
är inriktat mot fastigheter. För oss är det viktigt 
att referensbolagen är stora, kreditvärdiga och 
gärna börsnoterade. Vi äger alltså inga obligatio-
ner i mindre företag. Räntedelen av portföljen har 
relativt låg risk överlag.

Hur särskiljer sig förvaltningsstrategin 
gentemot andra blandfonder?
– Historiskt sett har vi varit betydligt mer aktiva 
än andra, i synnerhet vad gäller att variera aktie-
andelen. Därtill har vi ett mycket specialiserat 
innehav med en hög s.k. ”aktiv risk”. Vi särskiljer 
oss från börsen framförallt på sektornivå, där vi 
aktivt väljer bort vissa sektorer samtidigt som 
vi har en stor övervikt i andra. Går man ner på 
specifika innehav så avviker vi även här väsentligt 
från hur sammansättningen ser ut på börsen. Vi 
är överviktade i bolag som har väldigt liten vikt 
på börsen. Allt detta innebär såklart en högre 
förvaltarrisk gentemot en mer indexnära fond. 
Samtidigt är det ju den aktiva förvaltningen man 
som investerare betalar för när man köper vår 
fond. Vi skall sticka ut och tittar man på histori-
ken har detta levererat mervärde till våra kunder 
som faktiskt fått en väsentligt bättre riskjusterad 
avkastning än vad man de hade fått med andra 
blandfonder på marknaden.

Hur fungerar dynamiken mellan dig och 
Ulf Öster?
– Då vi har arbetat ihop sedan 2004 har vi haft 
många år på oss att utveckla och förfina vår 

Stefan Olsson 
Sensor Fonder

Stefan Olsson
Ålder: 43 år
Titel: VD och  
fondförvaltare,  
Sensor Fonder
Bor: Stockholm
Familj: Fru och  
tre barn
Utbildning: Civil- 
ekonom från Handels-
högskolan i Göteborg.
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arbetsmetodik och vårt samarbete. Jag tycker vi kompletterar varandra 
väldigt bra. Ulf har ett makrofokus och tittar mycket på allokering och 
omvärldsfaktorer. Jag själv är mer av en aktiekille och grottar gärna ner 
mig i de specifika bolagen. Självklart har vi ibland lite olika åsikter men 
överlag brukar vi vara överens om färdriktningen.

Kan du beskriva en vanlig arbetsdag?
– Jag brukar starta dagarna med att kolla upp vad som hänt under natten 
och kika på terminerna. Sen ser det faktiskt ganska olika ut beroende på 
var i cykeln vi befinner oss. Vi gör främst affärer när marknaden rört sig 
och under rapportperioder. Generellt handlar det mycket om informa-
tionsinhämtning. Man läser väldigt mycket, lyssnar på telefonkonferenser 
med företagen och följer upp vad analytikerna säger. Vi träffar även en del 
bolag, särskilt de mindre. Ibland handlar det om fysiska möten med före-
tagsledningar men oftast blir det diskussioner via telefon och e-mail – inte 
minst nu i coronatider. Vi ställer ofta frågor om bolagens hållbarhetsarbete 
och andra saker som inte alltid framgår i bolagens rapporter.

På tal om hållbarhet. Sensor har hela fem hållbarhetsglober i 
Morningstars hållbarhetsrankning, dvs det högsta betyget. Kan 
du berätta mer om ert hållbarhetsarbete?
– Hållbarhetsaspekten växer ständigt i betydelse och vårt mål är att ligga i 
framkant här. Vi gör det naturligtvis för att bidra till en bättre värld, men 
också för att vi är övertygade om att det är rätt ur ett krasst investerings-
perspektiv. Många undersökningar pekar på att bolag som tar hänsyn till 
saker som miljö, arbetsvillkor och mångfald utvecklas bättre än de bolag 
som inte tar dessa hänsyn.
 Alla placeringar i enskilda värdepapper föregås av en hållbarhetsanalys. 
I den analysen ingår att fastställa vissa hållbarhetskriterier för våra place-
ringsbeslut. Urvalsprocessen handlar sedan främst om uteslutning, dvs att 
välja bort bolag som inte uppfyller kraven. Det underlättar helt klart att vi 
är inriktade mot Sverige då företagen här generellt ligger i framkant vad 
gäller hållbarhet.
 I och med att vi pratar med, och ställer frågor kring, hållbarhet med 
bolagen så kan man säga att vi använder vårt ägarinflytande för att på-
verka företagen i hållbarhetsfrågor. Vidare har vi undertecknat PRI, FN:s 
direktiv om ansvarsfulla investeringar, och vi är medlemmar av Swesif, 
Sveriges forum för hållbara investeringar. Det är rimligt att anta att de 
regulatoriska hållbarhetskraven kommer öka ytterligare under kommande 
år och vi känner oss väl förberedda inför det.
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Er fond finns idag med på premiepen-
sionens fondtorg. En statlig utredning 
föreslog nyligen en totalrevidering 
av PPM-systemet där bl.a. utbudet 
föreslås minska från dagens runt 500 
till 150-200 fonder. Dessutom före-
slås att en ny statlig upphandlande 
myndighet ska välja ut de fonder som 
ska få finnas på premiepensionssys-
temets fondtorg. Hur går dina tankar 
kring detta?
– Man skall komma ihåg att ett stort steg 
redan har genomförts för att stärka upp 
kundskyddet inom PPM. Sedan 2018 finns 
en lång rad nya regler som bland annat 
inbegriper provisionsförbud, förbud mot te-
lefonförsäljning, storlekskrav om minst 500 
miljoner i förvaltat kapital utanför fondtor-
get osv. Allt detta är vi mycket positiva till 
och det har fungerat bra överlag.

”Det underlättar helt 
klart att vi är inriktade 
mot Sverige då företa-
gen här generellt ligger 
i framkant vad gäller 
hållbarhet. ” 
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Jag kan väl tycka att man kanske borde utvärdera det första steget innan man går vidare till nästa. 
Radikala förändringar är sällan bra i sociala trygghetssystemen, som ju premiepensionssystemet 
faktiskt är. Det återstår att se vart vi landar. Vad gäller specifikt förslaget om den radikala minsk-
ningen av antalet fonder på fondtorget tror jag det riskerar att skada pensionsspararnas valfrihet, 
vilket ju är själva grundtanken med systemet. Ett minskat antal fonder är dåligt som ett självända-
mål i sig. Däremot ställer jag mig klart positiv till ytterligare krav som syftar till att bra fonder med 
högkvalitativ förvaltning väljs ut

Ett upphandlat fondtorg ersätter ett öppet fondtorg – vilka konsekvenser får det?
 – Man vänder lite på ordningen. Som det ser ut nu får fonderna ansöka om att om att vara med i 
PPM givet att man uppfyller kraven. Ett upphandlat fondtorg innebär att det istället är en myndig-
het som söker upp fonderna. Det blir helt enkelt en typ av offentlig upphandling och erfarenheten 
säger mig att det inte alltid levererar det bästa utfallet.

Februari och mars 2020 har varit bland de mest kaosartade månaderna på finans-
marknaderna någonsin. Hur har ni resonerar kring förvaltningen under den perioden?
– Självklart blev vi precis som de flesta andra initialt tagna på sängen av omfattningen av coro-
naviruset. Vi har naturligtvis aldrig varit med om något liknande förr. Men på frågan hur man 
som fondförvaltare skall agera så återkopplar det lite till det som vi var inne på tidigare, nämligen 
fördelen med att vara en blandfond och att inte hela tiden behöva vara fullinvesterad i aktier.
 I takt med att allvaret i situationen uppdagades valde vi ganska omgående att sälja av betydande 
delar av fondens aktieinnehav. Vi gick på kort tid från en aktieandel om runt 70 procent, ner till 
ca 40 procent av portföljen. När man gör en så stor och snabb omställning är det viktigt att inte 
glömma bort analysen. Vi försökte hela tiden analysera och utvärdera vilka innehav som skulle 
klara krisen bättre respektive sämre relativt andra och vi handlade därefter. Naturligtvis handlar 
det om kvalificerade gissningar då det har varit väldigt svårt, för att inte säga omöjligt, att räkna på.

Till sist Stefan, vad skulle du säga är det roligaste med ditt jobb?
– Det är verkligen skoj att sitta mitt i nyhetsflödet och kunna agera på det konstanta flödet av ny 
information från världens alla hörn. Att ens egna tolkningar och analyser i slutet av dagen bidrar 
till mervärde för våra andelsägare är väldigt givande. Som de flesta fondförvaltare är jag en sann 
tävlingsmänniska vilket ju självklart har sina positiva som negativa sidor. Sedan är det ju alltid 
tacksamt att ha förmånen att få jobba med ett av sina största intressen. Även om jag inte hade blivit 
fondförvaltare hade aktiehandeln funnits där, på ett eller annat sätt.
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”Att ens egna tolkningar 
och analyser i slutet av 
dagen bidrar till mervär-
de för våra andelsägare 
är väldigt givande.”
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Med en livförsäkring ger du 
dina anhöriga en ekonomisk 
trygghet om det skulle hända 
dig något.
Varför livförsäkring?
Försäkringar är för de flesta människor en central komponent 
för en trygg vardag. Nästan alla står försäkrade om olyckan är 
framme i form av exempelvis brand, stöld eller sjukdom. När 
det kommer till det viktigaste av allt – familjen – saknas det 
dock alltför ofta ett tillräckligt skydd om det värsta tänkbara 
skulle inträffa.

Många familjer drabbas hårt när en familjemedlem plötsligt går 
bort. Att ekonomin påverkas kan skapa ytterligare oro i sorge-
tider. Att teckna en livförsäkring ger en extra trygghet och ger 
familjen möjlighet att behålla en stabil ekonomi om du skulle 
avlida. Pengarna kan behövas som reserv för framtida utgifter 
eller för att göra det möjligt för familjen att lösa bolån och bo 
kvar i bostaden. Dessutom så förstärker försäkringen livför-
säkringsskyddet som du har genom din anställning och privata 
grupplivförsäkringar.

Hur fungerar det?
En livförsäkring från Idun liv innebär att ett engångsbelopp 
betalas ut till en eller flera förmånstagare om du avlider före 75 
års ålder. Du väljer själv hur högt försäkringsbelopp du behöver 
utifrån din och din familjs ekonomiska situation. För att teckna 
en livförsäkring behöver du fylla i en digital hälsodeklaration 
vilket görs på vår hemsida. Premien som du betalar baseras 
på din ålder, hälsa samt valt försäkringsbelopp. Betalning sker 
månadsvis via autogiro.

BRA LIVFÖRSÄKRING
- HELT DIGITALT

Besök vår hemsida för mer information, www.idunliv.se.
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Bra livförsäkring - helt digitalt
Du ansöker digitalt och får besked  
direkt. I Idun Livs livförsäkring väljer 
du själv exakt vilket belopp du vill 
försäkra och vem som får pengarna 
om du skulle avlida i förtid.

   Individuellt anpassad liv- 
försäkring, från 100 000 kr och 
upp till 10 miljoner

   Digital hälsodeklaration
   Digital ansökan med säker  

signering via BankID
   Betalning månadsvis via Autogiro
   Snabb skadereglering – Idun Liv 

kontaktar dina efterlevande om 
du skulle avlida

   Pengarna betalas ut som ett  
skattefritt engångsbelopp
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Måndagen den 20 april 2020 hände något mycket uppseendeväckande på 

oljemarknaden. För första gången någonsin sjönk priset på amerikansk råolja, 

den så kallade WTI-oljan (West Texas Intermediate), ner till negativa nivåer. Som 

lägst handlandes oljeterminen för minus 40 amerikanska dollar per fat. Man fick 

men andra ord betalt för att ta emot olja. Händelsen påminner om oljemarkna-

dens egenheter och i den här artikeln gör vi ett försök att reda ut vad det var som 

verkligen hände.

Negativt  
oljepris –  
Hur är det 
möjligt?

Vi börjar med det uppenbara.  Coronakrisen, som har inneburit en närmast nedstängd 
värld, har lett till att den globala efterfrågan på olja har sjunkit drastiskt. Omkring 60 procent 
av världens oljekonsumtion kommer från transporter. Människor som håller sig hemma och 
flygplan som står på marken skapar alltså en efterfrågechock på olja som saknar motstycke i 
modern tid. Som om inte det vore nog har det även varit stor turbulens på utbudssidan. Ti-
digare i år pågick ett priskrig mellan Saudiarabien och Ryssland där kranarna hade vridits på 
för fullt. Vi har alltså att göra med två extrema och samverkande faktorer som båda slår mot 
oljepriset från två håll.

Högt utbud och minimal efterfrågan leder genom prismekanismen till ett lågt pris. Vad det 
enligt skolboken däremot inte borde leda till är ett negativt pris. Om det hade handlat om 
i stort sett vilken annan vara som helst hade produktionen snabbt minskat i takt med den 
minskade efterfrågan. På så sätt hade utbudet anpassat sig och priset hållits uppe. På kort sikt 
hade ett alternativ till minskad produktion kunnat vara att lägga mer på lager. Under corona-
krisen har detta skett med alltifrån lastbilar till tvättmaskiner. Problemet med olja är att det 
inte är vilken vara som helst. För det första är det i princip omöjligt att snabbt anpassa pro-
duktionen till svängningar i efterfrågan. Många oljeanläggningar låter sig inte stängas av med 
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TIPS: På sida 22 finns 
en snabbguide i han-
del med råvaror, läs 
gärna denna först om 
du känner dig osäker 
på hur terminsmark-
naden fungerar!
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en enkel ”off-knapp”. För det andra är olja både dyrt och komplicerat 
att lagra vilket innebär att lagringskapaciteten är kraftigt begränsad.

Olja kan precis som andra råvaror handlas på två olika sätt. Antingen 
köps den fysiskt här och nu eller också så handlas den med kontrakt 
för leverans i framtiden. Det förra kallas spotmarknad och det senare 
för terminsmarknad. Investerare som spekulerar i och handlar med 
olja gör detta primärt genom månadsvisa terminskontrakt med 
leverans vid ett specifikt framtida datum. Det terminskontrakt 
med närmsta förfallodatum kallas för ”front month” är vanligtvis 
det mest omsatta samt det som brukar visas i prisdiagrammen. Då 
investerare endast är intresserade av olja i investeringssyfte och inte 
av råvaran som sådan måste de månadsvisa terminskontrakten säljas 
i takt med att de håller på att löpa ut. Kontraktet för innevarande 
månad säljs varpå ett kontrakt för nästkommande månad köps, osv. 
Detta förfarande kallas för rullning och på så sätt kan en investerare 
få exponering mot oljeprisutvecklingen utan att behöva riskera att få 
fysisk olja levererad. Vanliga småsparare handlar dock sällan själva 
med oljeterminer. Istället kan exponeringen uppnås genom att inves-
tera i olika typer av börshandlade produkter, såsom ETF:er, vilka i sin 
tur köper terminskontrakten. Dessa tar på sig ansvaret att sköta den 
löpande rullningen av terminskontrakten och därmed även risken för 
fysisk leverans. Under våren 2020 har ETF:er med olja som underlig-
gande varit en omåttligt populär investeringsprodukt då många velat 
spekulera på en upprekyl i oljepriset. I ett redan känsligt marknads-
läge har den uppblåsta efterfrågan på produkterna skapat ytterligare 
obalanser på oljemarknaden.

Nu har vi snart alla pusselbitar på plats för att förstå vad som hände 
den där dagen i april då oljehandlare för första gången i världshis-
torien fick betalt för att ta emot det som en gång kallats ”det svarta 
guldet”. Terminskontrakten för maj gick till lösen den 21 april, och 
för den amerikanska WTI-oljan innebär lösendagen fysisk leverans 
av råolja i den lilla staden Cushing i Oklahoma. Platsen, som går 
under smeknamnet ”Pipeline Crossroads of the World”, är ett nav i 
den amerikanska oljeindustrin har en lagringskapacitet på 91 miljoner 
fat. Trots denna smått otroliga siffra var stadens alla oljecisterner vid 
tidpunkten i princip helt fulla. Investerare och fondförvaltare som 
ville ut ur sina kontakt hittade plötsligt ingen köpare på andra sidan 
som kunde ta emot leverans – åtminstone ingen som var beredd att 
betala för det. Att finansfolket själva skulle ha möjlighet att ta emot 
och därtill även förvara råolja faller på sin egen orimlighet. Den 
sista utvägen blev att helt enkelt betala köparna, vilka alltså som 

mest krävde 40 dollar per fat för att ta emot råvaran. Mot slutet sågs 
emellertid en viss återhämtning av priset och när maj-kontraktet var 
upplöst dagen därpå övergick juni-kontraktet till att bli det så kallade 
”front month”-kontraktet. Därmed var prisgrafen med god marginal 
tillbaka i positivt territorium.
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Källa: Bloomberg. Period: 2 januari 2020 - 5 maj 2020.
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Medierapporteringen kring det negativa oljepriset blev intensiv och 
på sina håll ganska onyanserad. Som vi har sett rörde det sig om en 
tämligen isolerad händelse (ett specifikt månadskontrakt på en spe-
cifik typ av råolja) under mycket speciella omständigheter. Därmed 
inte sagt att det inte kan inträffa igen och som med alla erfarenheter 
bör lärdomar dras. Redan nu syns exempelvis tecken på att stora 
amerikanska olje-ETF:er börjat öka diversifieringen genom att köpa 
oljeterminer med olika leveransdatum, istället för att bara äga den 
närmast förestående. Detta minskar riskerna i systemet vilket är 
positivt.

Vad gäller negativa priser är detta – hur märkligt det än kan te 
sig – inte något unikt fenomen. Negativa priser har under senare år 
förkommit på såväl el- som penningmarknaden. Negativa elpriser 
har orsakats av faktorer liknande de som vi har sett för olja, nämligen 
obalanser mellan utbud och efterfrågan i kombination med obefintli-
ga marginalkostnader. Ett kanske ännu mer bekant exempel finns att 
hämta på finansmarknaden. Ränta är inget annat än priset på pengar, 
och sedan negativa räntor observerades för första gången för snart tio 
år sedan har det kommit att bli ett utbrett och mycket omdiskuterat 
ämne. 

Oaktat coronakrisen lever vi i en snabbt föränderlig värld. Att det 
finns en första gång för allt gäller i allra högsta grad även på finans-
marknaderna.
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Cushing, Oklahoma
Cushing är en stad i Payne County, Oklahoma, USA. Trots 
stadens låga invånarantal är Cushing den viktigaste knut-
punkten i den amerikanska oljeindustrin. Det geografiskt 
strategiska läget innebär att Cushing tar emot råolja från 
såväl den Mexikanska Golfen och Texas i söder, som från de 
kanadensiska oljesandsfälten i norr. I Cushing lagras sedan 
oljan för vidare distribution till i stort sett hela den nordame-
rikanska kontinenten. Primärt sker detta genom ett massivt 
pipelinenätverk i vilket Cushing utgör ett nav. I egenskap av 
oljelagringsanläggning är Cushing, med sin lagringskapacitet 
på 91 miljoner fat, den största i världen. Staden är även leve-
ranspunkten för det så kallade WTI-kontraktet, som handlas 
på den amerikanska råvarubörsen NYMEX.

Grundat: 1892 
Folkmängd: 7 800 
Lagringskapacitet: 91 miljoner fat
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Snabbguide: 
Handel med  
råvaror
Handel med råvaror sker vanligtvis via terminskontrakt. Ett termins-
kontrakt är en överenskommelse mellan två parter att på ett framtida 
datum utbyta en viss mängd av en viss specifik tillgång till ett på 
förhand bestämt pris. Fördelen med att handla med terminskontrakt 
är att investeraren inte behöver hålla den underliggande tillgången 
i fysisk form, vilket i de flesta fall skulle vara mycket opraktiskt. 
Antag att en investerare tror att vetepriserna kommer att stiga under 
det kommande året. Istället för att köpa 100 ton vete och förvara det 
för att sedan sälja det i framtiden, kan investeraren istället ingå en 
överenskommelse om att om ett år köpa 100 ton vete till ett idag för-
utbestämt pris. Har marknadspriset efter ett år stigit kan investeraren 
köpa vetet till det i terminskontraktet angivna priset för att sedan 
omedelbart sälja det till det högre marknadspriset. En investerare som 
spekulerar i prisuppgång köper dock normalt inte vetet, utan säljer 
istället kontraktet innan det löper ut. Till skillnad från aktietermi-
ner, som har kontantavräkning på förfallodagen, använder man sig 
vid handel med råvaruterminer av fysisk avräkning. Fysisk avräk-
ning innebär att man den dagen kontraktet förfaller levererar den 
underliggande tillgången mot betalning till det överenskomna priset. 
Vid en kontantavräkning justeras istället mellanskillnaden mellan 
terminspriset och spotpriset.

Spotmarknaden och terminsmarknaden
Priserna på spotmarknaden anger det aktuella marknadspriset på en 
viss tillgång idag. Priserna på terminsmarknaden anger istället vad 
det kostar att köpa en viss tillgång i framtiden. Om ett tillräckligt ut-
bud finns eller den underliggande tillgången kan skapas fritt samt om 
den är lätt att lagra sätts det framtida priset – terminspriset – baserat 
på något som benämns arbitragehandel. Terminspriserna avgörs då 
av lagrings- och finansieringskostnad. Att köpa ett fat olja på termin 
för leverans om ett år ska, eftersom olja enkelt är lagringsbart, kosta 
lika mycket som att finansiera ett köp av samma mängd olja idag och 
förvara den i ett år. Om dessa två priser skiljer sig åt uppstår något 

som benämns arbitrage. Skulle det till exempel vara billigare att idag 
köpa olja och förvara den i ett år än att köpa samma olja på termin 
för leverans om ett år kan en investerare köpa olja idag och samtidigt 
sälja samma olja på termin för leverans om ett år. Därigenom låser 
investeraren in en garanterad vinst. Om det inte finns ett tillräckligt 
utbud av den underliggande tillgången eller denna inte är lagringsbar 
bestäms istället terminspriset av utbud och efterfrågan på tillgången i 
framtiden – dvs. förväntningarna om framtida prisutveckling.

Forwardkurvan
Terminspriser för framtida leverans kan vara såväl högre som lägre 
än spotpriset beroende på huruvida tillräckligt utbud finns och om 
råvaran lätt kan lagras, lagringskostnad och finansieringskostnad.

Genom att rita upp en kurva med terminspriser för respektive leve-
ransdatum skapas en så kallad forwardkurva. När en forwardkurva är 
positivt lutande och de framtida priserna är högre än dagens spotpris 
säger man att kurvan befinner sig i contango. Vid det motsatta för-
hållandet, där framtida priser är lägre är det aktuella spotpriset, kallas 
det för att kurvan befinner sig i backwardation.

Forwardkurva i Contango VS Backwardation

Månader

Pris

Backwardation Contago
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Rullning av terminer
För att undvika fysisk leverans vid handel av råvaruterminer måste 
dessa säljas innan de går till förfall. Om investeraren vill behålla 
exponeringen mot den underliggande marknaden behöver investera-
ren vid förfall av en termin samtidigt köpa nästkommande termin. 
Som nämnt tidigare kan terminer med olika löptid ha olika pris. Vid 
skillnader i terminspris för framtida förfall uppstår därför ibland så 
kallad rullningsförlust eller rullningsförtjänst. Rullningsförlusten 
eller förtjänsten innebär inte direkt förlorat eller intjänat värde i en 
position utan istället en förändrad exponering mot underliggande 
råvara.

Antag att en investerare har köpt 100 kontrakt av en råvara på nästa 
termin till förfall och att varje kontrakt kostar 10 kr. När slutdagen 
för terminen närmar sig är priset oförändrat på 10 kr och nästa till-
gängliga terminskontrakt kostar 11 kr. För att undvika fysisk leverans 
säljer investeraren terminerna som går till förfall och köper nya kon-
trakt med förfall längre fram i tiden. Kontrakten säljs för 100*10=1 
000 kr och 1000/11 ≈ 91 nya kontrakt köps. Totalt värde på positio-
nen förblir detsamma efter rullning men investeraren äger endast 
91 kontrakt mot tidigare 100 kontrakt. Om varje terminskontrakt 
exempelvis stiger med 1 kr stiger det totala värdet på positionen nu 91 
kr mot tidigare 100 kr. Om det nya terminskontraktet istället kostar 
9 kr kan 1000/9 ≈ 111 nya kontrakt köpas. Om varje terminskontrakt 
stiger med 1 kr stiger totala värdet på positionen då istället 111 kr mot 
tidigare 100 kr. När en råvara befinner sig i contango uppstår en rull-
ningsförlust. På samma sätt uppstår en rullningsförtjänst när råvaran 
befinner sig i backwardation. Tabellerna bredvid visar exempel på hur 
exponeringen förändras när forwardpriset stiger respektive faller.

Exempel Contango

Spotpris Forwardpris Antal kontrakt Indexvärde

10 10 100 1 000

10 10,5 95 1 000

10 11 91 1 000

10 11,5 87 1 000

10 12 83 1 000

10 12,5 80 1 000

Exempel Backwardation

Spotpris Forwardpris Antal kontrakt Indexvärde

10 10 100 1 000

10 9,5 105 1 000

10 9 111 1 000

10 8,5 118 1 000

10 8 125 1 000

10 7,5 133 1 000

 Chicago board of trade,  
världens äldsta termins- och optionsbörs
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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. 

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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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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Vad lockade dig till Strukturinvest?
Först och främst visste jag att Strukturinvest var ett välskött bolag 
med en spännande framtid, där jag såg att mina erfarenheter och 
ledaregenskaper passar in och kan bidra. Mina möten med bolagets 
nyckelpersoner var också avgörande till att jag valde att tacka ja till 
uppdraget. Utöver bolagets grundare Fredrik Langley och Olof Gus-
tafsson, träffade jag bland annat Björn Johansson (Head of Dealing), 
Andreas Janson (Head of Sales) samt två styrelseledamöter. Alla 
gjorde ett mycket gott och seriöst intryck på mig. Självklart gör man 
i en sådan här process även en hel del research och kollar med olika 
branschkollegor. Det generella intrycket jag fick var att Strukturin-
vest är ett diversifierat och spännande bolag med mycket kompetenta 
och lojala medarbetare, vilket vittnar om en god företagskultur. Det 
som lockade var därmed den kraften som jag vet finns i bolagets 
kunskap, historik, plattform och ägarstruktur.

Du började på Strukturinvest i augusti, vad är ditt intryck av 
bolaget så här långt?
Jag har inte blivit besviken. Med mer än ett halvår in vågar jag dra 
slutsatsen att bolaget levt upp till mina förväntningar. Jag imponeras 
dagligen av den kompetens och energi som finns hos våra medarbe-
tare. Det gör mig inspirerad och trygg i vetskapen om att vi har en 
oerhört solid grund att bygga vidare på. På Strukturinvest händer det 
många bra och spännande saker och det är fantastiskt roligt att få 
vara med och påverka bolagets framtid.

Kan du berätta något om din bakgrund?
Jag är född och uppvuxen i London under 1970-talet med irländska 
föräldrar. Under en period bodde jag i Kalifornien och 1988 träffade 
jag min blivande fru där. Hon är svensk och ganska snart efter att 
vi träffades gifte vi oss och flyttade till Sverige. Jag lärde mig duglig 
svenska och sedan studerade jag och tog min examen i juridik vid 
Stockholms universitet, där jag dessutom undervisade i bl.a. civilrätt 
under femton år. Sedan 2004 har jag arbetat i finansbranschen, där 

I augusti förra året tillträdde Declan Mac Guinness som ny VD för Strukturinvest Fondkommission. Med sin långa och 

gedigna erfarenhet i bagaget har Declan gått in i sin nya roll med ambitionen att utveckla Strukturinvest till en utma-

nare till storbankerna. I en konstant föränderlig bransch ser Declan stor potential i att vara en mindre och snabbfotad 

aktör. ”Nya förutsättningar måste mötas med moderna och flexibla investeringslösningar. Digitaliseringen och regel-

verksförändringar ställer höga krav på anpassning och nytänkande” säger Declan som även lyfter fram riskerna med 

att hålla fast vid heliga kor.

”Alla erfarenheter 
är bra, förutsatt 
att man lär sig 
av dem.”
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Declan Mac Guinness
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jag började som Compliance Officer på DNB Asset Management. Efter drygt fyra år blev jag 
VD på ett svenskt fondbolag, Carlson Fonder och efter det gick jag till TF Bank, först som 
Head of Business Development och senare som VD. På TF Bank ansvarade jag bland annat 
för bolagets internationella expansion och sedan börsnoteringen.

Vilka erfarenheter tar du med dig in i din nya roll?
Alla erfarenheter är bra, förutsatt att man lär sig av dem. Såväl de goda som de smärtsamma 
erfarenheterna bör vara vägledande. Jag tror att många av oss redan har glömt hur det var 
under finanskrisen, hur tyst det var på tradinggolvet de där kritiska dagarna när Lehman 
kraschade. Det jag tar med mig är vikten av att omgärda sig med kompetenta, ärliga och hårt 
arbetande medarbetare som har en väldefinierad moralkompass. I det avseendet känns det som 
att jag har hamnat helt rätt!

Vilka är Strukturinvests största utmaningar inför kommande år?
Både i själva branschen och ute på finansmarknaderna sker förändringar blixtsnabbt. Det är 
av största vikt att kunna möta dessa skiftande förutsättningar på ett bra och säkert sätt. Det 
handlar primärt om att kunna möta efterfrågan på nya finansiella produkter och tjänster, 
vilket i sin tur innebär att man måste ha en organisation som är kapabel till att snabbt kunna 
anpassa sig till nya regelverk och förändrade makroförutsättningar. 
 Strukturinvest fyllde nyligen 10 år och mycket har hänt sedan starten. Verksamheten har 
kommit att breddas till att innefatta så mycket mer än enbart strukturerade placeringar, vilket 
var bolagets initiala fokus. Idag erbjuder Strukturinvest ett brett utbud av finansiella produk-
ter och tjänster. Detta inbegriper allt ifrån olika typer av depåtjänster till kapitalanskaffning 
och fondförvaltning. Sedan ett par veckor tillbaka ingår även livförsäkringsbolaget Idun 
Liv i koncernen. Detta är väldigt spännande och jag ser en stor potential i att erbjuda våra 
kunder en attraktiv livförsäkringsprodukt som kompletterar våra övriga tjänster på ett bra sätt. 
Ambitionen är att framöver bredda affären ytterligare och vi tittar ständigt på olika alternativ. 
Med bakgrund till detta har frågan om ett varumärkesbyte aktualiserats och just nu är siktet 
inställt på att genomföra detta någon gång under 2020. Ett varumärkesbyte är givetvis inget 
som låter sig göras i en handvändning utan det är ett stort och delvis riskfyllt projekt. Personli-
gen tror jag dock att det är ännu mer riskabelt att ”sitta på händerna” och inte göra någonting. 
Vi måste våga se och agera på förändringsbehov. 

Vart ser du Strukturinvest om fem år?
Om fem år har vi breddat affären ytterligare och är en helhetsleverantör av finansiella tjänster, 
dvs ett komplett finanshus oberoende från storbankerna. Vi skall växa inom alltifrån fond 
och strukturerade produkter, till bank- och försäkringstjänster. De stora bankerna behöver 
utmanas och den pågående konsolideringstrenden kan lätt leda till ett begränsat och därmed 
sämre utbud för slutkunden. Vi vill värna kundens möjlighet att välja från ett brett utbud av 
produkter och tjänster, från flera olika leverantörer.
 
Det nya decenniet har fått en minst sagt turbulent start. Vad tänker du om  
finansmarknaderna inom vilka SI verkar just nu samt på lite längre sikt?

Declan Mac Guinness 
Ålder: 53
Titel: VD 
Utbildning: Juris  
kandidatexamen  
från Stockholms  
Universitet

Coronakrisen har verkligen tagit oss alla på 
sängen. Det är ett skrämmande uppvaknan-
de när man inser hur sårbart vårt samhälle 
faktiskt är. För finansmarknadernas del 
trodde jag inför året på en stark börs med 
fortsatt stigande tillgångspriser. Detta mot 
bakgrund av fortsatta stimulanspaket samt 
få alternativ till börsen för den som söker 
avkastning. På längre sikt har väl egentligen 
inte den åsikten förändrats, men man bör 
nog räkna med att det kan ta tid innan vi 
är tillbaka på de nivåer vi såg före kraschen. 
Som investerare bör man kontinuerligt se 
över vilken risknivå man har i sin port-
följ och för många är Coronakrisen en 
påminnelse om det. Det finns enligt mig 
en självklar plats för att hedga (skydda) sina 
innehav, diversifiera mellan olika tillgångs-
slag samt ibland krydda sin portfölj. Här 
skall Strukturinvest finnas och erbjuda de 
allra bästa verktygen för just de ändamålen.  
Vidare måste alltid våra placeringar tas fram 
med utgångspunkt i de förutsättningar 
och den marknadssituation som råder vid 
varje givet tillfälle och vi utvecklar därför 
kontinuerligt nya och intressanta placerings-
alternativ.



29

Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm | Tel: 08 400 440 50 | www.sensorfonder.se

Sensor Sverige Select

Tio år av framgångsrik aktiv förvaltning. Sedan starten 2009 har Sensor Sverige Select förvaltats enligt samma metodik 
där fokus har varit en hög aktivitetsgrad tillsammans med en koncentrerad portfölj. Fonden har fått 5 stjärnor av  
fondutvärderingsinstitutet Morningstar på 3, 5 respektive 10 år.

”Bästa Blandfond” på  
Morningstar Fund Awards 2020

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 säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Morningstar rating 3 år

Morningstar rating 5 år

Morningstar rating 10 år

Morningstar Total rating

Morningstar hållbarhetsbetyg

Juryns motivering: ”Klart högst 5-årsavkastning i kategorin, med toppresultat vartannat år. Tillsammans med klart lägre  
risktagande än snittet under 2019 gör det Sensor Sverige Select till bästa blandfond, precis som för två år sedan.”
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Strukturakademin Del 27:
Strukturerade 
placeringar  
i en portfölj
När Modern portföljteori (MPT) introducerades på 1950-talet kom det att revolutionera sättet på vilket professionella 

förmögenhetsförvaltare allokerar sina portföljer. MPT förklarar hur riskmedvetna investerare kan konstruera sina 

portföljer i syfte att maximera en portföljs förväntade avkastning givet en viss risk, eller omvänt; minimera en portföljs 

risk givet en viss förväntad avkastning. Den viktigaste slutsatsen från MPT är värdet av diversifiering. I all sin enkelhet 

har denna matematiska formulering kommit att kallas den enda ”gratislunchen” på finansmarknaderna. Strukturerade 

placeringar har länge lyst med sin frånvaro inom forskningen kring MPT. Nya rön har dock nyligen kommit att ändra på 

det.

Modern Portföljteori
Modern Portföljteori (MPT) beskriver avkastningen på en tillgång 
– eller en portfölj bestående av flera tillgångar – som en stokastisk 
variabel (slumpvariabel) och har därmed ett väntevärde och en vari-
ans. Avkastningen antas vara normalfördelad och risken kan därmed 
definieras som standardavvikelsen i avkastningen. Vidare antas 
investerare vara rationella och riskaversa. Detta innebär att investe-
rare endast kan acceptera en högre risk i utbyte mot högre förväntad 
avkastning.
 En portföljs förväntade avkastning är det vägda genomsnittet av de 
underliggande tillgångarnas förväntade avkastning, med portföljan-
delarna som vikter. Detta kan beskrivs enligt formeln:

 

Där E (Rp) är förväntad avkastning, wi är tillgång i:s vikt i portföljen 
och E (Ri) är tillgång i:s förväntade avkastning. 
 Risk definieras som avvikelser från den förväntade avkastningen 
och mäts med de statistiska måtten varians och standardavvikelse. 
Variansen mäter den genomsnittliga kvadrerade avvikelsen från med-
elvärdet, och standardavvikelsen är kvadratroten ur variansen.

Ovan såg vi hur en portföljs förväntade avkastning enkelt kunde 
beräknas som det vägda genomsnittet av de underliggande tillgång-
arnas förväntade avkastning. Ett sådant enkelt linjärt samband finns 
inte när vi skall räkna ut risken för en portfölj av tillgångar. Risken 
(här definierad som variansen) i en portfölj beräknas enligt följande 
formel:

 

Där pij är korrelationskoefficienten mellan tillgång i och j. 
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Standardavvikelsen (volatiliteten) i portföljen definieras då som:

Formen för varians ser svåröverskådlig ut, men vi kan dra en övergri-
pande slutsats. Risken i en portfölj (varians och standardavvikelse) 
beror på:

• Portföljens sammansättning (wi)
• Risken hos underliggande tillgångar (σi)
• Korrelationen mellan underliggande tillgångar (pij)

Korrelation
En portföljs risk kan alltså inte beräknas utan kännedom de underlig-
gande tillgångarnas inbördes korrelation, dvs. samvariation. Det skall 
visa sig att det just är korrelationen som är grunden till fördelarna 
med diversifiering. Korrelationen anges med den s.k. korrelationsko-
efficienten och kan anta ett värde mellan -1 och 1. En korrelation på 1 
anger att två olika tillgångar har ett perfekt positivt samband, vilket 
betyder att när priset på den ena tillgången stiger så stiger även priset 
på den andra tillgången. En korrelation på -1 anger att tillgångarna 
har ett perfekt negativt samband, vilket i sin tur innebär att när priset 
på den ena tillgången stiger så faller priset på den andra tillgången. 
När korrelationen rör sig mot noll blir sambandet mellan tillgångar-
nas prisutveckling svagare.

Effektiva fronten
Det finns ett flertal olika teorier om hur en optimal portfölj bör vara 
sammansatt. Mest känd är kanske teorin om den effektiva fronten, 
ett begrepp som myntades av amerikanen Harry Markowitz. 
 Förväntad avkastning och risk antas ha ett positivt samband. En 
investerare som söker en högre förväntad avkastning måste också 
samtidigt acceptera en högre risk. Vad Markowitz emellertid lyckades 
bevisa är att sambandet inte nödvändigtvis är linjärt. Genom att 
inkludera fler tillgångar i portföljen kan man öka den förväntade 
avkastningen utan att samtidigt nödvändigtvis öka portföljens risk.
 Givet att man har flera underliggande tillgångar (exempelvis ak-
tier) kan man genom att kombinera dessa på olika sätt skapa ett stort 
antal möjliga portföljer, alla med olika nivåer av förväntad avkastning 

och risk (standardavvikelse). Om man nu tänker sig att man ”plottar” 
ut dessa möjliga portföljer i en graf med förväntad avkastning på ena 
axeln och risk på andra skulle resultatet bli ett till synes intetsägande 
diagram bestående av massa spridda prickar.
 Det skall dock visa sig att det endast är en liten andel av dessa 
möjliga portföljer som är intressanta; nämligen de portföljer som 
erbjuder den högsta förväntade avkastningen givet en viss nivå av 
risk. Eller omvänt, de portföljer som erbjuder lägsta risken givet en 
viss förväntad avkastning. 
 De optimala portföljerna ligger på en konvex linje som brukar 
kallas för den ”effektiva fronten”. Alla portföljer som ligger under eller 
till höger om den effektiva fronten är suboptimala i det avseendet att 
det finns minst en portfölj som ger högre förväntad avkastning till 
samma risk (alternativt lägre risk till samma förväntade avkastning).
 Det faktum att linjen för den effektiva fronten är konvex och inte 
linjär är ett resultat av diversifieringen som i sin tur beror på de un-
derliggande tillgångarna i inbördes korrelation. Ju lägre korrelation ju 
”skarpare” kurva, vilket innebär möjlighet till lägre risk givet en viss 
förväntad avkastning, allt annat lika1). 

E�ektiva fronten

Risk

Förväntad 
avkastning

Suboptimala 
portföljer
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Portföljteori och strukturerade placeringar
Inom den akademiska forskningen kring MPT har tillgångsslaget 
strukturerade placeringar lyst med sin frånvaro. Den främsta anled-
ningen till detta beror på att strukturerade placeringar har väldigt 
varierande avkastningsprofiler som oftast inte följer en normalfördel-
ning. Normalfördelningen är en förutsättning för att använda varians 
och standardavvikelse som mått på risk, vilket är en grundpelare i 
MPT.
 Den internationella branchorganisationen SRP (Structured Retail 
Products) publicerade nyligen en studie där man lyckades komma 
runt fördelningsproblematiken2).  Med hjälp av data från den ame-
rikanska marknaden, i perioden januari 2007 till februari 2019, fann 
man att fördelningen av den genomsnittliga månatliga avkastningen 
på strukturerade placeringar (viktad efter volym för varje produkt-
typ) historiskt sett inte skiljer sig nämnvärt från motsvarande för 
andra tillgångsslag, såsom aktier. Den upptäckten möjliggjorde att 
man kunde gå vidare och analysera strukturerade placeringar inom 
MPT-ramverket.
 Nästa steg var att analysera korrelationen i avkastning mellan 
strukturerade placeringar och aktier (S&P 500 index). Här fann man 
en positiv men mycket låg korrelation på endast 0,25. Även om struk-
turerade placeringar rör sig samma riktning som aktiemarknaderna 
är de alltså inte starkt korrelerade med dem.
 Med korrelationskoefficienten till hands kunde man nu jämföra 
den effektiva fronten i två olika scenarier. I det första scenariot ingick 
17 underliggande tillgångar men saknade strukturerade placeringar. 
I det andra scenariot ingick samma uppsättning tillgångar men 
med tillägget strukturerade placeringar, dvs totalt 18 underliggande 
tillgångar.

E�ektiva fronten Strukturerade placeringar

Risk

Förväntad 
avkastning

E�ektiva fronten med strukturerade placeringar
E�ektiva fronten utan strukturerade placeringar

I grafen ovan illustreras de båda scenarierna. Det faktum att den 
effektiva fronten i scenariot där strukturerade placeringar ingår ligger 
till vänster innebär att investerare kan öka sin riskjusterade avkast-
ning genom att inkludera strukturerade placeringar i portföljen. För 
varje given risknivå erbjuder en portfölj med strukturerade place-
ringar möjligheten till högre förväntad avkastning, eller omvänt; för 
varje given nivå av förväntad avkastning erbjuds möjligheten till lägre 
portföljrisk. 
 Resultatet har sin grund i den låga uppmätta korrelationskoef-
ficienten mellan strukturerade placeringar och aktier. Värdet av 
att inkludera strukturerade placeringar i sin portfölj kommer alltså 
genom att tillgångsslaget bidrar till en ökad diversifiering. 
 En naturlig följdfråga blir hur stor andel av portföljen som skall 
utgöras strukturerade placeringar. Även om detta är avhängigt den 
enskilde investerarens riskpreferenser konstaterar SRP i sin rapport 
att en investerare, för att maximera avkastningen per riskenhet, bör 
allokera mellan 15 och 20 procent av sin portfölj till strukturerade 
placeringar (mindre risktåliga investerare bör ha en högre andel 
strukturerade placeringar och vice versa).

Andra fördelar med strukturerade placeringar i en portfölj
Läsaren bör vara medveten om att ovanstående analys bygger på en 
generalisering av tillgångsslaget strukturerade placeringar. Även om 
analysen är giltig när man talar om strukturerade placeringar som 
grupp, riskerar generaliseringen att leda missledande slutsatser för en-
skilda produkttyper. Strukturerade placeringar är ett samlingsnamn 
för ett brett spektrum investeringslösningar där ett grundsyfte just är 
den höga graden av flexibilitet och variation.

Även om strukturerade placeringar bidrar till en ökad diversifiering i 
portföljen gör de kanske ännu större nytta när de används som verk-
tyg för att skräddarsy portföljens totala risknivå och avkastningsprofil 
efter förvaltarens ändamål. Beroende på var och hur de används kan 
risk sänkas och/eller ökas i valda delar av portföljen. En kapitalskyd-
dad strukturerad placering kan användas både som ett verktyg för att 
trimma avkastningen i obligationsportföljen och som ett hjälpmedel 
för att sänka risken på aktieförvaltningen. Strukturerade placeringar 
skapar också en möjlighet för förvaltare att skaffa exponering mot 
marknader och tillgångsslag som genom traditionella direktinves-
teringar normalt anses alltför svåråtkomliga eller riskfyllda. Över 
tid kan detta bidra till ökad portföljdiversifiering och därmed bättre 
riskjusterad avkastning.
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Fler delar  
av Struktur-
akademin  
hittar du på 
vår hemsida.
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Laxsallad med ägg, avokado samt dill majonnäs 
(4 portioner)
2 romansallad
4 kokta ägg
300 gram rökt lax i skivor
3 avokados
6 tunna skivor rågbröd
2 dl majonnäs
1 dl Philadelphia färskost
1 citron
1 kruka dill
1 kruka gräslök

Gör så här:

Riv sönder rågbrödet så att det blir små ”chips”, rosta i 100 grader tills krispiga. Gör dres-
singen genom att blanda majonnäs, Philadelphia, hackad dill, citronzest och saften från halva 
citronen. Salta och peppra tills den smakar gott. Skär romansalladen i ganska rejäla delar. 
Skala och dela äggen i klyftor. Skala och dela avokadon i klyftor. Montera salladen genom att 
först lägga romansallad i botten på ett stort fat, fördela därefter ägg, lax och avokado. Använd 
en spritspåse för att klicka ut dillmajonnäsen jämnt fördelat över salladen. Lägg på rågbröds-
chipsen, ringla lite olivolja över salladen. Avsluta med att pressa den sista citronhalvan samt 
sprinkla den hackade gräslöken över salladen. Salta och peppra. Avnjut med ett glas vitt på 
terrassen i vårsolen.

Vårig 
laxsallad
Svenskarna har under mars och april länsat butikshyllorna på pulvermos och 

konserver. Vår säljare Peter Jönsson ser dock ingen anledning till att panik-

bunkra, inte heller till att karantänmaten behöver var tråkig. Uppmaningen 

blir att strunta i bullens och istället smygstarta sommaren med en fräsch 

laxsallad. Mycket nöje!
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