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Sammanfattning 

 
Uppsatsens titel: Aktieindexobligationer – Underliggande problem vid jämförelser 

 

Seminariedatum: 2006-06-03 

 

Ämne/Kurs: Kandidatuppsats i finansiell ekonomi, 10 poäng 

 

Nyckelord: Aktieindexobligationer, strukturerade produkter, ratingmodell 

 

Författare: Philip Hagstrand & Paul Hoffmann 

 

Handledare: Claes Hägg 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera aktieindexobligationer och få ett bättre 

perspektiv på denna typ av investering. Därefter undersöka vilka möjligheter/problem som 

står i vägen för att tillämpa en ratingmodell på de produkter som behandlas i uppsatsen. 

 

Metod: I våra försök att utveckla en ratingmodell kommer vi främst att basera den på risk 

justerad avkastning. Där risken är den underliggande marknadsrisken där 

aktieindexobligationen är placerad. Vi startar med en formel som främst används för att 

beräkna rating på fonder, som vi kommer att anpassa till våra behov genom att lägga till eller 

dra bort komponenter tills vi erhåller ett resultat som vi är nöjda med. 

 

Empirisk grund: Hagströmer & Qviberg (H&Q), Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). 

 

Slutsatser: Vårt arbete med ratingmodellen visar på att aktieindexobligationer har en 

komplicerad struktur och att det ofta är svårt för den typiska investeraren att uppfatta detta. 

Eftersom vår modell producerar en högre rating för HQ Plus Japan än SEB MaxMini, och 

detta mest på grund av att marknaden med lägst marknadsrisk utvecklade sig indexet bäst, 

känner vi att vi kan vara nöjda med ratingen trots det faktum att vi bara har utvärderat två 

aktieindexobligationer på marknaden. 
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Abstract  
 
Title: Equity linked bonds – underlying problems in comparison 

 

Seminar date: 2006-06-03 

 

Course: Bachelor thesis in Economic finance, 10 Swedish credits (15 ECTS) 

 

Keywords: Equity linked bonds, Structured products, Rating model 

 

Authors: Philip Hagstrand & Paul Hoffmann 

 

Advisor: Claes Hägg 

 

Purpose: The purpose with the thesis is to analyze equity linked bonds and to get a view of 

this type of investments. Thereafter investigate the possibilities/problems on applying a rating 

for the products discussed in this article.  

 

Methodology: In our efforts in trying to develop a rating model for the two products we will 

mainly base it on risk adjusted return. Where the risk is the volatility on the underlying market 

where the equity linked bond are placed. We will start with a formula that is mainly used for 

calculating rating on funds and then add and extract what we feel is necessary in 

accomplishing a satisfying result.   

 

Theoretical perspectives: To give the reader a wider understanding of equity linked bond 

and a broader view of this complicated investment. 

 

Empirical Foundation: Hagströmer & Qviberg (H&Q), Skandinaviska Enskilda Banken 

(SEB). 

 

Conclusions: Our work with the rating model shows that equity linked bonds have a 

complicated structure and that it is often hard for the common investor to realize this. We feel 

that since the model produce a higher rating for HQ Plus Japan than SEB MaxMini, and this 



 
 

4

mainly because of the market with the lowest market risk produced a higher index output, that 

the rating result can be accepted under the circumstances that we only have evaluated two 

equity linked bonds. 
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1. Inledning 
Inledningsvis ges en introduktion av ämnet, vilket uppföljs av problembakgrund samt syfte 

och problemformulering. 

 

1.1 Bakgrund/ Introduktion 

 

Allt sedan 80-talet har man i Sverige likt de flesta industrialiserade länderna haft en ökande 

trend mot ett inslag av värdepapperisering.1 

Sveriges befolkning har blivit rikare och fler människor väljer att investera sina pengar på 

börsen. Nästan två tredjedelar av alla svenskar äger andelar i aktiefonder. 2Sparformerna kan 

vara komplexa och bankerna söker hela tiden nya typer av sparformer. Småspararna har blivit 

mer riskmedvetna p.g.a. de senare årens kraftiga fluktuationer på börsen, i synnerhet efter IT-

kraschen. Detta har i sin tur ökat efterfrågan på ett säkrare investeringsalternativ än de som 

erbjuds på aktiemarknaden. Bankerna har tagit fasta på detta faktum och introducerade 1991 

aktieindexobligationer (AIO). Bankerna beskriver AIO som ett förmånligt alternativ med en 

bra ballans mellan risk kontra avkastning. När AIO blev tillåtna i Sverige, emitterades de 

alltid till det nominella beloppet vilket innebar att det investerade beloppet alltid 

återbetaldades.3 Derivatinstrument är också en relativ ny företeelse, den första handeln 

började när OM öppnade en marknad med standardiserade optioner 1985.4 

 

De senaste fem, sex åren har AIO tagit fart på marknaden och banker samt aktiemäklare sålde 

AIO för ca 50 miljarder förra året,5 och trenden verkar hålla i sig.  

Garantiprodukterna har blivit en försäljningssuccé för storbankerna, som visar upp stigande 

resultat samt höga vinstmarginaler. Föreningssparbanken skriver i ett pressmeddelande att 

kapitalgaranterade sparprodukter har ökat med 82 procent till 7 miljarder kronor från 2003-

2004.6 

 

                                                 
1 Sjögren Hans, Obligationsmarknaden, 2003 

2 Wilke Björn, Aktiehandboken, sid 85, 2000 

3 Andersson Lennart, Värdepapper – En genomgång av kapitalmarknaden och skattereglerna, 2002 

4 Siljeström Jonas, Warranthandboken, 2002 

5 www.di.se  

6http://di.se/Nyheter/?O=Index&page=%2fAvdelningar%2fTelegramShow.aspx%3fnopopup%3d1%26dreTN%3d185374  
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Fördelen med AIO i jämförelse med andra sparformer är att risken 

att förlora pengar är låg, då den är kopplad till en obligation, samtidigt som chansen till extra 

avkastning är relativt stor då den samtidigt är kopplad till en köpoption som följer aktieindex. 

Köparen är således alltid garanterad obligationens nominella belopp. Förlust utfallen endast 

om köparen säljer obligationen innan löptiden är ute. Löptiden varierar mellan ett och tio år 

men vanligast är att den begränsar sig till mellan tre och fyra år7. Kostnaden för en AIO 

brukar ligga på ett minimum av 10 000 kronor.8  

 

 
(källa: www.seb.se )  

1.2 Problem/Problemdiskussion 

 

Allt fler väljer att spara i de allt mer populära aktieindexobligationerna eller garantiprodukter. 

I takt med att det svenska småsparandet har ökat, har marknaden för aktieindexobligationer 

vuxit. Svenska banker och aktiemäklare sålde aktieindexobligationer för nära 50 miljarder  

kronor 20049, med argumentet att förena trygghet med vinstchans. Man ser hur kritiken växer 

i takt med bankernas plånböcker. Avgifterna på aktieindexobligationer kan uppgå till 11,5 

                                                 
7 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=390023  

8 www.foreningssparbanken.se 

9 www.seb.se/pow/content/pdf/aktieobligation/AO150.pdf 
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procent av det belopp som kunden investerar, hävdar Avanza.10 I Norge har man en 

skyldighet att berätta för kunderna om dessa avgifter, detta krav finns dock inte från 

finansinspektionen.11 Pär Sjögemark på Handelsbanken Capital Markets menar dock att tillväxten är 

bevis på att kunderna gillar sparformen.12 

 

En skillnad från andra produkter är att du inte kan köpa aktieobligationer när du vill, då de 

säljs periodvis.  

När marknaderna förväntas bli mer volatila känns det mer naturligt sparinstituten att 

marknadsföra dessa alternativ till den konventionella aktieportföljen eller fondportföljen. Nya 

alternativ där köparen erbjuds avkastningsacceleratorer på upp till 450 % blir allt vanligare, 

där också risken ökar markant. 

 

 Avkastningsaccelerator eller graden av deltagande som det även kallas är en 

uppräkningsfaktor som kan ses som en bonus på den slutgiltiga avkastningen, denna är dock 

nästan alltid indikativ i prospektet och fastställs när emissionen är klar. 

Avkastningsacceleratorns storlek styrs av den överkurs du får betala vid tecknandet av 

aktieindexobligationen. En köpare får ofta en begränsad tillgång till information, och ofta 

består dessa strukturerade produkter av ett ”hopkok” från flera obligationsemittenter och 

optionsalternativ. Dessutom kan köparen förlora mer än det nominella beloppet om denne är 

tvungen att lösa ut garantiprodukten före bindningstiden som ofta löper på 5 år, 

aktieindexobligationen handlas då som ett vanligt värdepapper.  

 

Det torde vara normalt för en köpare av en aktieindexobligation att snabbt och enkelt kunna 

utvärdera vilka risker som föreligger och vilken sorts strategi som kommer att användas. . 

Man måste titta på risken med objektiva ögon, när bankerna säger att sparformen har låg risk, 

jämför de med aktiesparande. Jämfört med andra typer av räntesparande är risken troligen 

oftast högre, menar Tomas Flodén, analytiker på finansinspektionen.13  

 

                                                 
10 www.di.se/Index/Nyheter/2004/09/17/117331.htm  

11 Ibid 

12 . http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=390023 
13 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=390023 
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Av alla aktieindexobligationer som storbankerna givit ut sedan början av 1990-talet, har det varit 

vanligare att avkastningen varit noll eller negativ än att den varit positiv. Det beror på att de flesta 

givits ut under perioder då börsen gått ner.14 
 

Ratingmodeller finns ju som bekant för fondmarknaden, dessa modeller och metodiken 

bakom varierar från bolag till bolag. Men ratingen blir ofta snarlik i slutändan. Det kan på så 

vis bli lätt för småsparare att se möjligheterna framför de mindre synliga riskerna. 

Mäklarfirmor har fått kritik för att ta ut stora påslag, samtidigt som obligationsägaren har 

begränsad vetskap om den komplexa sparformen. Om spararen har kunskap om produkten, 

varför då inte plocka ihop produkten själv istället för att gå genom en mäklare? Som mäklare 

kan man vara väldigt bra på att lyfta fram fördelar framför nackdelar, då finansinspektionen 

sällan kontrollerar bankerna dolda avgifter. 

 

Vi ställer oss följande frågor i koppling till problemdiskussionen: 

 

• Finns det några instrument för rating av aktieindexobligationer? 

• Kan man göra ett instrument för rating av aktieindexobligationer? 

 

Genom en förutbestämd förfallodag, finns det ingen chans att behålla sin aktieobligation. Ett 

annat uppkommande problem är att man inte får tillgång till de ingående aktiernas utdelning. 

Detta leder oss till nästa fråga; 

 

 

1.2.1 Problemformulering 

 
Ska man bygga en modell som helt bygger på den genererade avkastningen från en AIO 

skulle man helt enkelt bara använda sig av det geometriska medelvärdet på den faktiska 

avkastningen. Men då har det inte tagits någon hänsyn till den marknad där den investerade 

aktieindexobligationen finns. Ett normalt antagande bör vara att det tas in i ratingmodellen 

vilken nationell aktiemarknads volatilitet som aktieindexoptionen är investerad i. Det finns 

anledning att anta att de aktiemarknader som har en högre volatilitet där optionen finns löper 

optionen en större risk att bli helt värdelös. Även vilket index som optionen skall vinna över 

                                                 
14 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=390023 
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är en viktig faktor. Huruvida emittenten av den underliggande nollobligationen bör beaktas 

vad gällande risk, är också något som är värt att uppmärksamma. Det finns ju alltid en 

sannolikhet att emittenten eller utställaren går i konkurs, dock torde detta vara en ganska liten 

del av den totala risken för AIO: n. 

 

Vi har valt att titta på två olika aktieindexobligationer från två olika aktörer på marknaden. 

Dessa två skiljer sig markant ifrån varandra vad gäller beräkning av avkastning, geografisk 

placering m.m. Den ena är Hagströmer & Qviberg Plus Japan Tillväxt 9, med en 

avkastningsaccelerator, eller deltagandegrad som H & Q väljer att kalla det, på 300 % och 

som är knuten till Nikkei 225 Index. Den har en löptid på två år. Den andra produkten är 

SEB:s MaxMini Sverige som har sin placering knytet till det svenska aktieindexet 

OMXS30™ och har en löptid på två år. 

 

                                                                                                                                        
1.3 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på huruvida det är möjligt att kunna införa ett 

ratingsystem för aktieindexobligationer och i så fall hur denna modell skulle kunna se ut. Vad 

innebär sparformen? Vilka variabler är lämpliga att ta med och vilken tidshorisont är optimal 

vid respektive placeringsstrategi? Hur lönsam är egentligen Aktieindexobligationer som 

sparform?  Vi kommer att kontakta företag såsom SEB, Hagströmer & Qviberg och även 

Finansinspektionen för att finna svar på våra frågor. 

 

 
1.4 Avgränsning 

 
För att besvara frågeställningen har vi har valt att begränsa vårt arbete till produkter utgivna 

av en storbank (SEB) samt en fondkommissionär (Hagströmer & Qviberg). Vi kommer 

genom begränsningen förhoppningsvis få en mer ingående samt uttömmande undersökning. 
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1.5 Disposition 

 
1. Inledning  

 Inledningsvis ger vi en introduktion och vår syn på ämnesområdet, varefter en diskussion 

kring problemområdet följer. Detta leder till en problemformulering samt vårt syfte med 

uppsatsen. 

 

2. Metod 

Detta kapitel innefattar en kort beskrivning på hur ska gå tillväga för att svara på vår 

frågeställning samt hur vi kommer samlar in material. 

 

3. Teori 

Här läggs en teoretisk grund för läsare så denne får insikt i sparformen AIO och få en bred 

bild av vad arbetet kommer att innefatta.  

 

4. Resultat/analys 

Här kommer underlagen för vår forskning sammanställas. Vi ger en utförlig analys och visar 

resultatet av vår undersökning. 

 

5. Slutsats 

I detta kapitel kommer vi att redovisa våra slutsatser samt diskutera kring dessa. 
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2. Metod 

I avsnittet presenteras på vilket sätt uppsatsens syfte skall uppnås, samt en beskrivning av 

metoder som senare kommer att användas. 

 

 

 
2.1 Inledning 
 

Vi kommer att dissekera redan befintliga ratingmodeller för fondmarknaden, så vi kan studera 

de olika variablerna som ratinginstituten använder sig av, vi hoppas sedan kunna tillämpa en 

modell som passar aktieindexobligationer. Normalt baseras ratingmodeller på resultat från 

t.ex. 3 år bakåt i tiden. Då många aktieindexobligationer fortfarande löper på sin första 

omgång, ser vi detta som ett stort problem. Ett annat problem är att en hög rating ofta speglar 

hur nära ett index man befinner sig (detta på grund av att förvaltare ofta eftersträvar en jämn 

tillväxt, till ett så litet risktagande som möjligt) men detta är ju närmast omvänt för 

aktieindexobligationer där förvaltarna förväntas prestera en så hög avkastning som möjligt 

och därmed får risktagandet ett mindre inslag i strategin. En annan anledning till ett högre 

risktagande tror vi kan vara de avkastningsacceleratorer som ofta förekommer i produkterna 

som förvaltarna är tvungna att täcka upp för. Omvänt förs det ju en debatt kring avgifterna på 

dessa produkter som inte sällan uppgår till omkring fem procent, som i sin tur kan utgöra ett 

incitament för förvaltarna att just inte prestera mer än en nödvändig avkastning för produktens 

fortlevnad. Dessa och säkerligen många andra problem kommer att uppenbara sig i vår 

undersökning kring ratingmodeller. Genom intervjuer med personer verksamma på 

aktieindexobligationsmarknaden hoppas vi få en bra inblick i de placeringsstrategier som 

används.  
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2.2 Kvalitativ metod 
 
”Kvalitativ forskning har lätt att förknippas med en öppen forskningsdesign” 15 

Ett kvalitativt angreppssätt har ett mer förstående och övergripande syfte.16 Vid en kvalitativ 

metod är det viktigt att samla in så mycket information som möjligt, detta för att få en ökad 

förståelse i det undersökta ämnet. Man får ett friare material och jobba med samtidigt som den 

kvalitativa metoden inte är lika tidsödande som den kvantitativa. Kvalitativ forskning tenderar 

till att förknippas med en öppen forskningsdesign som har ord som den centrala 

analysenheten.17 

 

 

2.3 Kvantitativ metod 
 

Kvantitativa metoder är formaliserade och strukturerade18. 

Det som i själva verket karaktäriserar kvantitativ forskning och ger den en tydlig identitet är 

det faktum att den har sitt eget tydliga tillvägagångssätt vid insamling och analys av data.19 

 

Denna typ av undersökning är betydligt mer specificerat av undersökaren. När man väljer en 

form av enkätundersökning kan man kontrollera resultatet mer än vad man kan om man ställer 

fria frågor, då man i enkätundersökningar har ett antal svarsalternativ. Vi har valt ett mer fritt 

sätt att samla in information, detta genom kvalitativa intervjuer. Den flesta informationen 

kommer vi dock att få in genom litteratur och tidigare forskning. Det är viktigt för oss att vi 

får en hög validitet dvs. att vi undersöker det vi verkligen ska undersöka och inget annat.20 

 

 

 
 
 
 

                                                 
15 Denscombe Martyn, sid. 207 

16 Dahmström Karin, Från datainsamling till rapport, 1996 

17 Denscombe Martyn, sid. 204 

18 Dahmström Karin, Från datainsamling till rapport, 1996 

19 Denscombe Martyn, Forskningshandboken, s243, 1998 
20 Thurén Torsten, vetenskapsteori för nybörjare, sid 22, 1997 
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2.4 För och nackdelar med kvantitativ och kvalitativ metod  
 

Distinktionen mellan ”kvalitativ” och ”kvantitativ” gäller strängt taget behandlingen av data, 

snarare än forskningsmetoden som sådan.21 

Med ett inte lika kontrollerat tillvägagångssätt och en friare metod att få svar på sina frågor, 

kan det vara bra med ett kvalitativt tillvägagångssätt. Det kan dock vara svårare att dra 

slutsatser och behandla de resultat man fått. ”Den röda tråden” kan respondenten ibland 

frångå, vilket kan leda till att man upptäcker nya infallsvinklar i ämnet.  

Vi har förhoppningar om att läsaren uppskattar detta och ser resultatet ur ett bredare 

perspektiv.  

 

I en kvantitativ undersökning får vi ett större men också mer specifikt resultat. Kvantitativ 

forskning har en tendens att associeras med storskaliga studier.22 Denna metod är 

tidskrävande och vi har inte för avsikt att göra arbetet till denna typ av statistisk 

undersökning. Resultatet av vår undersökning ska ge svar på vår frågeställning. Risken i vår 

forskning är att vår hypotes inte stämmer, likt ett hypotestest förkastar vi då vår hypotes och 

finner att vår frågeställning inte har någon signifikans.  

 

 

 
2.5 Analysmetoder 
 

 

2.5.1 Teoretiskt konstruktion 
 

Vi har valt aktieindexobligation Hagströmer & Qviberg Japan Plus och SEB: s MaxMini 262 

till grund för vår undersökning. Vilka vi i sin kommer att applicera en egenkomponerad 

ratingmodell på.  

 

Aktieindexobligationerna skiljer sig från varandra i utförande likväl som marknad. På så vis 

kommer ratingen få en tydligare skiljaktighet. Löptiden på produkterna är dock den samma.  

 
                                                 
21 Denscombe Martyn, Forskningshandboken, s203, 1998 

22 Ibid, s 205 
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2.6 Källkritik 

 
Fenomenet aktieindexobligationer är relativt nytt och forskningen är inte så utbredd, därför 

kan det vara svårt att hitta vetenskapliga artiklar på ämnet. Vi hoppas att få ut mycket på 

intervjuerna samt artiklar och skapa oss en objektiv bild på garantiprodukter.  

 

Vi har valt att se närmare på ratingmodeller eftersom värderingen på instrumentet är så gott 

som obefintlig. Vi vill dessutom granska de dolda avgifterna och hoppas att genom vår rating 

få en bild av hur lönsam sparformen egentligen är.  

  

Genom intervjuerna kan det vara svårt för respondenterna att vara självkritisk, det kan också 

finnas sekretess som kan hämma vårt resultat. I slutändan representerar respondenten ett 

företag och det gäller att ha i detta i åtanke genom att ha en allmän kritisk hållning till vad 

som sägs i intervjuerna. När man använder sig av en kvalitativ metod, kan resultatet var brett 

och ibland frångå ämnet. Med ett frågeformulär kan det också vara svårt att ställa följdfrågor, 

om intervjupersonen i förväg tror att det är frågorna i formuläret som ska besvaras kan 

tidsbrist vara en störande faktor.  
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3 TEORI 
I detta kapitel går vi i de olika beståndsdelarna i aktieindexobligationen, detta för att ge 

läsaren en inblick samt förståelse av arbetet samt sparformen. 

 
3.1 Obligationer  
 

Obligation betyder förbindelse. I juridiken innebär det en form av skuldebrev som fritt kan 

överlåtas d.v.s. ett löpande skuldebrev. Det finns olika former av obligationer och det kan t ex 

indelas i hur avkastningen bestäms.23  

 

Generellt finns det två typer av obligationer; kupongobligationer och nollkupongobligationer 

eller ”nollkupongare”, men det finns också andra privatobligationer som premieobligationer 

och realobligationer. Skillnaden mellan kupong- och nollkupongobligationen är utdelningen, 

som med jämna mellanrum betalas ut. Kupongobligationen emitteras till nominellt värde och 

har en årlig avkastning, medan nollkupongaren emitteras till en underkurs och räntan betalas 

vid förfallodagen. Nollkupongobligationen är en obligation där räntan formellt sett är noll 

procent.  

 

En statsskuldsväxel är ett löpande skuldebrev som riksgäldskontoret ger ut, och är en typ av 

nollkupongobligation. Löptiden är normalt ett år24, men kan också tecknas på tre månader. 

Anledningen till detta är att finansiera staten kortfristiga lånebehov.25  Aktieindexobligationer 

består i grunden av en nollkupongobligation. 

 

 

3.1.1 Nollkupongsobligation 
 

Detta är en obligation där räntan formellt sätt är noll procent. Det sker således ingen årlig 

utbetalning av ränta under löptiden.26 Avkastningen kommer att tillfalla innehavaren vid 

inlösen eller vid försäljning. Priset kommer att bestämmas av bl.a. återstående löptid och det 

aktuella ränteläget.27 Som namnet antyder ger nollkupongobligationen inga 

                                                 
23 Håkansson Per-Erik, Placera rätt, 2003. 
24 http://www.riksbank.se/templates/stat.aspx?id=16739  
25 Ibid 
26 Ibid 
27 Håkansson Per-Erik, Placera rätt, 2003 
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kupongutdelningar. Obligationen bygger istället på att den inhandlas till ett diskonterat värde 

och vid löptidens slut får innehavaren ett förutbestämt belopp. Risken som investeraren 

exponeras av är att emittenten inte vill eller klarar av att fullfölja kontakten till slutdagen. 

Nollkupongsobligationen är känslig för ränteförändringar.28 Vid oförändrat ränteläge stiger 

kursen jämt över teckningstiden. Nollkupongsobligationen har sin grund i räntebärande 

obligationer (kupongobligationer) tidigare var pappersbaserade (och på konton). Till skillnad 

mot den som har fondandelar t.ex. betalar man inga avgifter förrän vid löptidens slut. Den 

som äger fondandelar betalar en avgift varje år och avgiften tas ut som en procentsats av 

andelsvärdet.29 

Formeln nedan beskriver nollkupongobligationen skulle kosta idag (P). 

30 

r = räntan 

N = det nominella beloppet  

n = löptiden 

 

  

 

3.1.2 Optioner 
 

Samlingsnamnet för optioner och terminer är derivatinstrument. Detta med anledning av att de 

är beroende av värdet på en annan vara. Derivatinstrument är egentligen en marknad för 

omfördelning av risker.31 De som vill minska sina risker – vanligtvis de som äger mycket 

aktier – kan använda optioner på ett sätt att minska risken, medan andra som vill öka sin 

avkastning kan använda optioner för att öka sin risk och därigenom få en möjlighet till högre 

avkastning.32 Man kan tala om en hävstångseffekt när det gäller optioner, genom att varje 

option representerar rätten att köpa 100 aktier. Det menas med att du kontrollerar många 

                                                 
28 Hansson Sigurd. Aktier, optioner och obligationer, sid 112, 2001 
29 Wilke Björn. Aktiehandboken, sid 85, 2000 
30 Formel 3.1.1, källa: Leif Hässel, De finansiella marknaderna i ett internationellt perspektiv, 2001 
31 Tjeder Johan, Optionshandboken, s16, 1999 
32 Ibid 
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aktier med ett litet kapital, och även en mindre uppgång i den underliggande aktien kommer 

därmed ge en mycket hög avkastning på din insats.33 

 

3.1.3 Aktieindexobligationer 
 

I inledningen har vi kortfattat beskrivit sparformen, uppbyggd med nollkupongobligation så 

tecknaren får tillbaka det nominella beloppet samt en option för att få avkastning på det 

insatta kapitalet. Det finns dock olika typer av aktieindexobligationer som till grunden ser 

likvärdiga ut men som har utgivarens egna villkor. Aktieindexobligationen har en begränsad 

risk men också ibland en begränsad avkastning. I våra utvalda aktieindexobligationer ser man 

en tydlig skillnad på uppsatta villkor. 

 

När emittenten har köpt sin aktieindexobligation har han/hon inte bundit pengarna, då en 

andrahandsmarknad gör det möjligt att sälja den under löptiden. Om någon på 

andrahandmarknaden är villig att köpa AIO: n, betalas det nominella beloppet, vilket styrs av 

hur utvecklingen vid denna tidpunkt på räntor samt den underliggande tillgången. Det är dock 

endast på förfallodagen som det nominella beloppet garanterat betalas ut. 

 

Fördelar AIO 

 

• Garanterat nominellt belopp 

• Möjlighet till hög avkastning 

• Diversifiering 

 

Nackdelar med AIO 

 

• Höga avgifter 

• Svårt att sälja på en andrahandsmarknad 

• Svåra att jämföra  

• Komplexiteten i sparformen 

• Svårt att hitta en rating 

• Inflation under löptiden 

                                                 
33 Tjeder Johan. Optionshandboken, sid 35, 2000 
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Kort beskrivning om uppbyggnaden på våra granskade aktieindexobligationer 

 

MaxMini 

I SEB: s utgivna Aktieindexobligationer MaxMini har man en maximal avkastning på 24 % 

som periodvis mäts av och sänks beroende på utvecklingen av OMXS30 indexet. För att få en 

maximal avkastning krävs det att börsen gått upp under de samtliga 24 mättillfällena under 

två års löptid. Topparna i börsen ger dock inte innehavaren en högre avkastning utan han/hon 

drar fördelen av att aktieindexobligationen inte minskar i värde. Vid slutet av den tvååriga 

löptiden ser man hur mycket som finns kvar av AIO: n och beloppet betalas ut till 

innehavaren. Emittenten har dock en garanterad avkastning på 2 %.    

 

 

Japan Plus 

I Hagströmer & Qvibergs Japan Plus har man likväl som MaxMini 24 mättillfällen som 

sträcker sig under två års tid. Till skillnad från MaxMini har man ingen maximal utdelning, 

dock sänks de tre hösta mättillfällena till tre procent.  

 

 
4 Analys  
I detta avsnitt kommer en beskrivning av de undersökta aktieindexobligationerna samt en 

analys av dessa. 

 

 
4.1 Beskrivning av HQ:s aktieindexobligation Plus Japan34 
 

Nollobligationen emitteras av Credit Suisse International med en förfallodag år 2008. Credit 

Suisse International har sitt huvudsakliga verksamhetställe i London där också styrelsens säte 

finns. Emittenten startade sin verksamhet i början av nittiotalet, dess huvudsakliga 

sysselsättning är bankrörelse samt handel med derivatprodukter relaterade till räntor, aktier, 

valutor, råvaror och krediter. Credit Suisse International har etablerat sig som en av de största 

och framstående aktörerna på den internationella derivatmarknaden. Detta främst genom att 

                                                 
34 Se bilaga 1 
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de har kunnat erbjuda ett brett sortiment av derivatprodukter samt att de har haft en 

framskjuten roll på marknaden med avseende på framtagning av nya produkter. Emittenten 

erbjuder även tjänster till institutionella klienter, företag, stater och privatpersoner.  

 
(Källa:  www.credit-suisse.com ) 

 

Obligationen är en nollkupongsobligation som är emitterad den 14 februari 2006 förfaller till 

betalning i maj 2008. Nominellt per obligation är SEK 10 000 och det sammanlagda beloppet 

för alla obligationer är SEK 250 000 000. Obligationen har en emissionskurs på 105 % av det 

nominella beloppet eller en avgift på 5 %. Avkastning utöver nominellt belopp, som betalas 

till köparen av obligationen, betalas ut på förfallodagen och är kopplad till utvecklingen på 

Nikkei 225 Stock Average-Indexet. Obligationen kan bli inlösta i förtid vid ett avtalsbrott från 

köparen dock med diverse påföljder som pålägg av brittisk källskatt mm. En Ansökan om att 

registrera obligationen på Stockholmsbörsen kommer även att genomföras.  

 

 
Avkastningen: 

 

När obligationerna förfaller till betalning 2008 kommer investerarna att erhålla 100 % av det 

nominella beloppet samt 300 % av den eventuella avkastningen. Denna avkastning har HQ 

valt att kalla ”Summan av Månatlig Utveckling”, mer om detta senare. Dessa 300 % är alltså 

en avkastningsaccelerator som vanligtvis inte ingår i dessa aktieindexobligationer historiskt 

sett men som börjar bli allt vanligare. Denna avkastningsaccelerator får investeraren betala en 
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premie för, vanligtvis runt 10 % av det nominella investerade beloppet, som investeraren är 

helt oskyddad ifrån. Således kan denna premie bli totalt värdelös om aktieindexobligationen 

har en negativ utveckling eller en plus-minus-noll utveckling vi förfallodagen. Här måste 

alltså investeraren verkligen ta ställning till vilken utveckling denne tror att den Japanska 

börsen kommer att ha eller rättare sagt vilken utveckling Nikkei 225 Index kommer att ha. 

Detta kan vara väldigt svårt för gemene man att ta ställning till då de flesta saknar kunskap 

om vilka företag som ingår i indexet samt vilka branscher som är framträdande i indexet. I 

marknadsföringen lockas investerarna med denna avkastningsaccelerator på 300 %, men 

troligtvis vet de flesta nog inte vad det innebär i praktiken och riskmässigt med denna 

avkastningsaccelerator.  

 

”Summan av Månatlig Avkastning”: 

På varje observationsdag, som är den 27:e varje månad från och med den 27:e maj 2006 till 

den 27:e april 2008, beräknas ”Månatlig utveckling”. Denna beräkning utgörs av värdet av 

indexet på den aktuella observationsdagen minus värdet av föregående månads index på 

observationsdagen.  

 

Mu = I2 – I1 

Där Mu är ”Månatlig utveckling” och I2 är det procentuella värdet av index på den aktuella 

observationsdagen. I1 är det procentuella värdet av index på föregående observationsdag.  

 

För att beräkna ”Summan av Månatlig Utveckling”, vilket görs på den sista 

observationsdagen, kommer de fem Månatliga utvecklingarna med högst utveckling att 

ersättas med 3 %, och alla Månatliga utvecklingar adderas till ”Summan av Månatlig 

Utveckling”.  

 

S = (Mu1 + Mu2 …… Mu18 + Mu19) + (T1-5 )  

 

Där S är ”Summan av Månatlig Utveckling” och Mu1 till Mu19 är de Månatliga 

utvecklingarna under löptiden. (T1-5 ) är de fem Månatliga utvecklingarna med högst 

utveckling som i detta fall ersätts med 3 %.  
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Det saknas information i prospektet kring huruvida det som anses vara en hög utveckling kan 

vara negativ, men vi antar att det som menas är den positiva utvecklingen. Att de väljer att 

”plocka” bort utvecklingen för dessa fem Månatliga utvecklingar antar vi är för att 

volatiliteten för denna börs är relativt hög och kan utgöra stora ned och uppgångar. Man kan 

med andra ord säga att de försöker skapa en konstgjord stabilitet på en annars ostabil 

marknad. Omvänt lider investeraren av det faktum att de största utvecklingarna försvinner när 

det är dags att lösa in aktieindexobligationen. 

 

 

4.1.1 Analys av HQ Plus Japan 
 

Den japanska marknaden med sin volatilitet på runt 14 % i dagsläget, skulle kunna vara 

idealisk att investera på. Dock skall man ha i minnet att volatiliteten inte alltid har varit på 

denna förhållandevis låga nivå, för bara sex till sju år sedan låg volatiliteten för den japanska 

marknaden på hela 25 % volatilitet (TOPIX eller Tokyo Stock Price Index). Detta är en siffra 

som närmare rent historiskt beskriver den japanska marknaden.35 Det rör sig med andra ord 

om en högriskmarknad som aktieindexobligationen investeras i.  

En jämförelse hur Nikkei 225 index har gått mot några andra viktiga index: 

 

 
 

 

 
                                                 
35 (www.bloomberg.com) 
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(Källa: www.di.se )  

 

Jämförelsen visar hur dåligt Nikkei Index 225 historiskt har utvecklat sig mot de andra 

indexen. Japan har de senaste åren endast haft en tillväxt på cirka 2 %, vilket dock är en hög 

siffra med tanke på den allt mer stigande medelådern hos populationen36. I dagsläget är 

medelåldern på drygt 43 år37. Det finns dock en viss tillväxtpotential på den japanska 

marknaden när de yngre generationerna kommer att ta över men det är troligtvis på mycket 

längre sikt.  

 

 

 
4.2 Beskrivning av SEB:s aktieindexobligation MaxMini 26238 
 

SEB:s garantiprodukt 262 emitteras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ), ”SEB”. 

Produkten finns i sex olika utföranden och marknader. Vi har valt att titta närmare på 

produkten 262 Sverige MaxMini som följer OMXS30-index, vilket omfattar de 30 mest 

omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. 

 

Kostnaden per post för AIO 262 är 5 000 plus courtage. 

Startvärdet på produkten fastställs första gången den 29 mars 2006 och därefter månadsvis 

den 1:a varje månad fr.o.m. den 1 maj 2006 t.o.m. den 1 mars 2008. Slutvärdet beräknas som 

ett genomsnitt av 13 olika mättillfällen under de två sista åren av löptiden. Betalningsdagen är 

således den 29 mars 2006 och återbetalningsdagen för MaxMini är den 1 mars 2008. På 

återbetalningsdagen har investeraren en garanterad avkastning på 2 % och en maximal 

avkastning på 24 %. AIO 262 börjar på en avkastning på 24 %, vid varje mättillfälle går index 

                                                 
36 (http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ja.html) 

37 (http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ja.html) 
38 Se bilaga 2 
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antingen upp eller ner. Vid en nedgång räknar man ner den maximala avkastningen på 24 %, 

d.v.s. går index ner med 3 %, har du endast 21 % kvar av din förmodade vinst. Går däremot 

index upp med 3 %, ökar inte din vinst utan står kvar på 24 %. Ska du ha den maximala 

avkastningen på 24 % får inte börsen gå ner vid ett enda mättillfälle, vilket är högst 

osannolikt.  

 

ratingen kan variera mellan olika ratinginstitut, men har samtidigt god kapacitet att möta 

finansiella åtaganden samtidigt som den är känslig för ogynnsamma omständigheter och 

förändringar i ekonomin. Ratingen är föränderlig och det är upp till tecknaren att uppdatera 

sig o eventuella förändringar. AIO är kreditsäkrad och påverkas inte av kronans 

värdeförändring.  

 

Det kan dock vara negativt för innehavaren att ha hög fluktuation på börsen, då stora 

nedgångar kan bidra till ett väsentligt förfall av de 24 % man har i början av löptiden. De stora 

uppgångarna jämnar inte ut de låga nedgångarna då avkastningen förblir oförändrad.  
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4.2.1 Analys av SEB 262 MaxMini 
 

SEB som emitterar Aktieindexobligation 262 har under förra året visat ett starkt resultat, man 

har nu över 5 miljoner privatkunder som man möter genom Private banking,39 

kapitalförvaltning och livförsäkring. SEB-koncernen är en nordeuropeisk finansiell koncern 

för företag och privatpersoner. Affärsidén är att hantera finansiella risker och transaktioner. 

Morningstar rankade SEB som nummer två bland stora fondförvaltare i Europa. Man utsågs 

dessutom till Sveriges bästa institutionella kapitalförvaltare.  

 

Aktieindexobligation 262 Max Mini följer de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. 

Vi har jämfört utvecklingen mellan OMXS index med den Norska samt Danska börsen, från 

1997 t.o.m. 2006. Som man kan se på graferna har utvecklingen på OMXS 30 generellt sett 

gått bättre under 9 års period, samtidigt som Oslo börsen fått ett uppsving i början på 2006. 

Den globala ekonomin visade stark tillväxt under 2005, både i Asien, USA samt alla de 

nordiska länderna. Förra året visade Vid årsskiftet har Oslobörsen gått upp med 8 % jämfört 

med Stockholmsbörsen som endast gick upp drygt 34 %40. 

 

 
 

(www.di.se)  

 

Ser man på jämförelsen mellan OMXS 30 och den danska börsen, har vi en annan utveckling. 

Generellt sätt har Köpenhamnsbörsen gått bättre under de senaste 6 åren. Skandinaviska 

börser skiljer sig annars inte nämnvärt från varandra.   

 

 
                                                 
39 www.seb.se 

40 www.di.se  
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(www.di.se)  

 

Vi har också valt att jämföra OMXS index med Dow Jones. Korrelationen är självklart lägre i 

transatlantiska marknader än mätningar inom de skandinaviska marknaderna. Detta på grund 

av de olika variablerna som skiljer sig nämnvärt vid varje nationell marknad. OMXS har gått 

bra jämfört med Dow Jones och har under perioden 1995-01-01 t.o.m. 2006-05-16 generellt 

legat över New York börsens index. Vilket kan vara ett incitament att investera i en 

garantiprodukt knuten till OMXS indexet, historisk avkastning säger dock inte allt men kan ge 

en fingervisning om den framtida utvecklingen. 

 

 
 

(www.di.se.)  

 

 
4.3 Vilka standardiseringsproblem finns? 
 

Beräkning av avkastningen 

 

Först och främst beräknar utställarna av garantiprodukterna avkastningen på annorlunda sätt. 

Vissa väljer att ta bort ett antal månaders avkastning (positiv avkastning) för att ersätta denna 

med en fast procentsats. Varför kan man undra? Vi tror att det kan vara så att det helt enkelt 



 
 

28

inte blir lönsamt för utställarna om produkten går allt för bra. HQ har valt att beräkna 

avkastningen på HQ Plus Japan enligt detta sätt, kanske för att skapa just denna konstgjorda 

stabilitet som vi tog upp tidigare i denna uppsats. 

Ett annat begrepp är ”indexkorg” där två eller flera index ”bakas in” för att spegla 

avkastningen för de underliggande indexen. I de garantiprodukter som dessa ”indexkorgar” 

utgör en del eller helt beräkningen av avkastningen, står investeraren inför utmaningen att 

försöka avgöra huruvida de index som ingår i indexkorgen är starkt korrelerade med varandra 

eller inte. Investeraren riskerar ju att all avkastning äts upp av något index som utvecklar sig 

sämre än väntat och sämre än de andra underliggande indexen.  

 

SEB har valt att beräkna avkastningen för MaxMini 262 enligt principen att 

genomsnittsavkastningen räknas fram för ett visst antal månadsavkastningar. I detta fall rör 

det sig om 13 observationer som utses och börjar beräknas under det sista året som 

garantiprodukten löper på. En annan intressant aspekt är den att SEB garanterar investeraren 

en avkastning på 2 % procent utöver det nominella beloppet för MaxMini 262 även om det 

blir en ordentlig nedgång på OMXS-30, kan det vara så att denna garanterade avkastning 

tvingar utställaren att beräkna avkastningen på ett för kunden mindre fördelaktigt sätt. Det 

mest rationella för investeraren är ju att eftersträva en fördelaktig avkastningsberäkning, när 

denne ändå är berättigad 100 % av det nominella beloppet. Då borde det inte finnas någon 

anledning för investeraren att eftersträva en garanterad avkastning på 2 %. Detta måste i 

sammanhanget anses vara en förhållandevis låg avkastning för en tre års period.  

 

Varför erbjuder då utställaren denna garanterade avkastning? Vi tror att det helt enkelt är en 

bra affär för SEB att erbjuda 2 %, samt att de kan marknadsföra produkten på ett bättre sätt. 

En annan fördel blir den att det på något sätt berättigar SEB att kunna använda sig av sin 

beräkningsmetod för avkastningen, som kanske inte är den mest fördelaktiga för kunden.  

 

4.3.1 Olika marknader – olika risker 
 

Det bör tas hänsyn till den underliggande marknadsrisken till vilken den investerade 

aktieindexobligationen är knuten till. Om aktieindexobligationen endast är knuten till ett 

index som dessa produkter oftast är, borde det vara av yttersta vikt att som investerare känna 

till marknadsrisken. Ett generellt faktum verkar vara det att investeraren inte heller kan räkna 



 
 

29

med att få mer betalt bara för att aktieindexobligationen är knuten till marknader med hög 

eller väldigt hög volatilitet.  

 

 

4.4 Förslag till ratingmodell 
 

För att kunna tillämpa en modell som skulle kunna ta fram någon sorts rating så måste vi 

således ta hänsyn till standardiseringsproblem såsom genomsnittliga beräkningar av månatlig 

utveckling eller de fall där utställaren helt enkelt ersätter de högsta månatliga utvecklingarna 

med en viss procentsats. Vi måste även ta hänsyn till avkastningsacceleratorer och garanterad 

avkastning. Den matematiska grundmodell som vi har intresserats oss för och som vi tror kan 

tillämpas så att den passar vårt syfte är den grundmodell som Morningstar41 använder sig av 

för att beräkna rating för alla fonder på den marknaden.  

 

 
 

Där Mu är den månatliga utvecklingen i procent, M antal observationspunkter (i detta fall 24 

punkter/månader för båda produkterna). Lilla y är marknadsrisken och Aacc en eventuell 

avkastningsaccelerator. –T/y anger hur länge produkten exponeras mot marknadsrisken. Dock 

måste man ta hänsyn till de olika metoder som emittenten använder sig av för att beräkna 

avkastningen, det som gäller generellt är däremot att alla aktieindexobligationer exponeras 

mot en marknadsrisk som modellen måste ta hänsyn till. Detta är själva grundidén till 

ratingen. I fallet med SEB:s MaxMini så gäller följande villkor att investeraren inte tjänar på 

några uppgångar på indexet men förlorar ordentligt på nedgångar, den initiala avkastningen på 

24 % äts snabbt upp när vi ser till den historiska avkastningen42 på OMXS 30-indexet. Det 

kanske mest anmärkningsvärda är att trots en total uppgång de senaste 24 månaderna på hela 

29 % så får bara investeraren ta del av en avkastning på endast 4,79 %.  

 

Anledningarna till att HQ Plus Japan får en högre rating i modellen än SEB MaxMini är för 

det första att HQ Plus Japan levererar en mer konsekvent avkastning under mätperioden till 

                                                 
41 Morningstars verksamhet grundar sig på att upprätthålla rating för samtliga fonder på den svenska marknaden. (www.morningstar.se)   

42 Se bilaga 5 
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skillnad från SEB MaxMini43. En annan stor bidragande orsak är den att HQ Plus Japan har en 

avkastningsaccelerator som bidrar till en högre totalavkastning, detta saknar SEB MaxMini. 

Vi har dock ändå valt att påföra en sorts bonus för den initiala avkastningen som var 24 %. 

Bonusen består helt enkelt av det som finns kvar av den initiala avkastningen vid 

mätperiodens slut. Detta mest på grund utav att vi såg att utslagen blev alldeles för låga för 

MaxMini.  

 

Den historiska avkastningen bygger på data vi har hämtat från www.di.se, och är den 

historiska utvecklingen på OMXS 30-indexet och NIKKEI 225-indexet för de senaste 24 

månaderna. Vi har valt exakt samma observationspunkter som beskrivs i båda prospekten, den 

1:a varje månad för SEB MaxMini respektive den 27:e varje månad för HQ Plus Japan.  

 

 

 
5 Slutsats 
 
Vi har i detta avsnitt gjort en sammanfattning och sammanställt övergripande tankar samt vår 

slutsats.  

 
Vår modell är endast ett förslag till hur den skulle kunna se ut, vi inser att det finns mycket 

jobb kvar. Bland annat måste det beräknas mångt mycket fler aktieindexobligationer innan det 

kan säkerställas att den går att använda. Vi har mer valt att låta modellen visa på hur svårt det 

är att kunna standardisera beräkningar på denna typ av sparform. Väldigt många unika 

variabler spelar in och det blir därför extremt svårt att erhålla en rättvis förklarande 

procentsats för varje enskild garantiprodukt. Dessutom finns det flera andra utmaningar med 

modellen som vi dock inte har behandlat i denna uppsats. Det rör sig om s.k. indexkorgar och 

andra märkliga beräkningsmetoder för avkastningen. Detta är dock inga omöjliga problem att 

övervinna, men det krävs ett större arbete helt enkelt. Vi känner dock att vi är nöjda med det 

resultat som modellen ändå producerar för dessa två produkter. Vid en hastig genomblick i 

prospekten för de två aktieindexobligationerna märker granskaren ganska snabbt att SEB:s 

produkt har genomgående sämre villkor än HQ:s produkt. Det som överraskade oss mest var 

hur lite av den initiala avkastningen som faktiskt fanns kvar när vi simulerade fram olika 
                                                 
43 OBS! Endast när man använder sig av den faktiska utvecklingen. 
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resultat på MaxMini, och därför är vi extra nöjda då HQ Japan Plus faktiskt presterade en 

högre rating än SEB MaxMini. Då investeraren exponeras mot en marknad med en högre 

volatilitet så förväntades SEB MaxMini prestera ett synnerligen bättre resultat. Vi misstänker 

även att SEB:s aktieindexobligation kan vara så pass lönsam att SEB gör ett break-even 

resultat redan på 24 % avkastning, så varje börsnedgång kan vara extremt lönsam för SEB. 

Det mest optimala scenariot för SEB är då att det följer en börsnedgång inom de närmaste 

tjugofyra månaderna. Det skulle alltså finnas ett incitament för SEB att spekulera i huruvida 

det kommer en börsnedgång eller inte. Detta står självklart inte i prospektet, och kommer 

förmodligen aldrig att göra det heller. Det är där vi känner att en reglerande myndighet måste 

träda in i bilden, i detta fall Finansinspektionen, och reglera denna ”ociviliserade” marknad. 

Ett klart och tydligt direktiv om hur informationen skall formuleras i prospekt och 

informationshäften så att investerare kan få en klar bild av denna förhållandevis komplicerade 

sparform. I dagsläget är denna information oftast utformad på ett sätt som förenklar 

sparformen för mycket och investeraren får aldrig grepp om hur avkastningen beräknas, som 

kanske är den viktigaste aspekten huruvida investeraren skall välja just denna produkt. Det 

har ju även belysts i modellen. Om investeraren går igenom prospektet (ofta kring 50 sidor, 

ibland på engelska) framgår självklart hur beräkningen av avkastningen sker, men det är nog 

ytterst sällsynt att det läses noggrant igenom. Själva begreppet 

aktieindexobligation/garantiprodukt används av så många aktörer och på så många olika 

varianter att det borde framställas av Finansinspektionen av vad som egentligen skall få kallas 

en aktieindexobligation. Ett större ansvar och en genomtänkt reglering av marknaden från 

Finansinspektionen är något som vi efterlyser på denna marknad. Denna sparform är knuten 

till risker och märkliga beräkningsformer för avkastningen som en vanlig investerare med 

begränsad kunskap om hur börsen fungerar inte alltid har lätt att kunna utvärdera. Om detta 

skall bli vår nästa folksparform, vilket utvecklingen pekar mot, så måste det ske förändringar 

helt enkelt! 
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Bilaga 1 

    

   
(Källa: www.HQ.se) 
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Bilaga 2 

  
(Källa: www.SEB.se) 
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Bilaga 3 
 

SEB MaxMini  (OMXS30) Datum Mättillfälle Indexvärde

uppgång/nedgång 

% 

     

Startvärde 2004-05-29  332,97  

 2004-06-01 1 337,99 1,51% 

 2004-07-01 2 340,01 0,60% 

 2004-08-01 3 335,23 -1,41% 

 2004-09-01 4 313,09 -6,60% 

 2004-10-01 5 320,68 2,42% 

 2004-11-01 6 322,56 0,59% 

 2004-12-01 7 317,69 -1,51% 

 2005-01-01 8 329,29 3,65% 

 2005-02-01 9 337,77 2,58% 

 2005-03-01 10 328,60 -2,71% 

 2005-04-01 11 335,45 2,08% 

 2005-05-01 12 329,45 -1,79% 

 2005-06-01 13 334,07 1,40% 

 2005-07-01 14 350,13 4,81% 

 2005-08-01 15 369,06 5,41% 

 2005-09-01 16 368,23 -0,22% 

 2005-10-01 17 380,53 3,34% 

 2005-11-01 18 365,23 -4,02% 

 2005-12-01 19 383,28 4,94% 

 2006-01-01 20 391,24 2,08% 

 2006-02-01 21 393,15 0,49% 

 2006-03-01 22 425,36 8,19% 

 2006-04-01 23 421,73 -0,85% 

 2006-05-01 24 440,29 4,40% 

 

(www.di.se.)  
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Bilaga 4 

 
HQ Japan Plus (NIKKEI 

index) Datum Mättillfälle Indexvärde

uppgång/nedgång 

% 

 

Startvärde 2004-05-26  11309,50  

 2004-05-27 1 11309,50 0,00% 

 2004-06-27 2 11721,49 3,64% 

 2004-07-27 3 11325,78 -3,38% 

 2004-08-27 4 11209,59 -1,03% 

 2004-09-27 5 10985,17 -2,00% 

 2004-10-27 6 10771,42 -1,95% 

 2004-11-27 7 10833,75 0,58% 

 2004-12-27 8 11488,76 6,05% 

 2005-01-27 9 11320,58 -1,46% 

 2005-02-27 10 11658,25 2,98% 

 2005-03-27 11 11761,10 0,88% 

 2005-04-27 12 11008,90 -6,40% 

 2005-05-27 13 11192,33 1,67% 

 2005-06-27 14 11414,28 1,98% 

 2005-07-27 15 11835,08 3,69% 

 2005-08-27 16 12309,83 4,01% 

 2005-09-27 17 13310,04 8,13% 

 2005-10-27 18 13417,08 0,80% 

 2005-11-27 19 14986,94 11,70% 

 2005-12-27 20 15969,40 6,56% 

 2006-01-27 21 16460,68 3,08% 

 2006-02-27 22 16192,14 -1,63% 

 2006-03-27 23 16650,10 2,83% 

 2006-04-27 24 17114,54 2,79% 

 

(www.di.se.)  
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