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ÖVERUNDER
NÄR DU TROR AKTIEN SKA SLUTA ÖVER ELLER UNDER EN VISS KURS
Med ÖVER och UNDER kan du på ett nytt och enkelt sätt agera på vad du tror kommer att hända på börsen. När du köper en ÖVER
är utmaningen att förutse om en aktiekurs eller ett index kommer att sluta över en viss kursnivå på en förutbestämd dag om en,
två eller tre månader. Du har ett antal kursnivåer att välja bland beroende vilken kurs du tror aktien kommer sluta på. Köper du en
UNDER tror du omvänt att kursen slutar under en viss kursnivå.
Det är din tro om kursutvecklingen för aktien eller indexet som är avgörande och du bestämmer själv hur mycket eller lite du vill
investera. Får du rätt, får du en (1) krona per köpt ÖVER eller UNDER på slutdagen. Har du fel blir värdet på slutdagen noll (0). Som
köpare kan du aldrig förlora mer än investerat belopp, och förlustrisken är därmed begränsad och känd på förhand.
Du kan handla ÖVER och UNDER på flertalet svenska aktier så som Ericsson B, Hennes & Mauritz B, Telia Sonera, och även
aktieindexet OMXS30, som består av de 30 mest omsatta aktierna på NASDAQ OMX Stockholm. Handel sker fram till slutdagen och
du kan när som helst under hela löptiden, under börsen öppettider, köpa eller sälja ÖVER och UNDER till rådande marknadspris.

FAKTA OM ÖVER
 KÖPA EN ÖVER
Du köper en ÖVER om du tror att aktiekursen på
slutdagen kommer att vara över den givna kursnivån.
 VÄRDET AV EN ÖVER PÅ SLUTDAGEN
Om aktien på slutdagen slutar över den givna
kursnivån blir värdet 1 krona per ÖVER. Slutar aktien
på eller under kursnivån blir värdet noll, och hela det
investerade beloppet går förlorat.
 TYP AV FINANSIELLT INSTRUMENT
En ÖVER är detsamma som en binär köpoption.
 UTFÄRDA EN ÖVER
Det är möjligt att utfärda en ÖVER, d.v.s. agera säljare
gentemot köparen. Utfärdaren av en ÖVER har en
skyldighet att ersätta köparen med 1 krona per
utfärdad ÖVER om aktiekursen på slutdagen är över
den givna kursnivån. För detta erhåller utfärdaren
försäljningsintäkten.
 HANDEL PÅ SLUTDAGEN
På slutdagen går det inte att garantera köp- och
säljkurser i alla ÖVER, varför det kan bli svårt att sälja
en ÖVER på själva slutdagen. En investerare som inte
är villig att behålla sin position över hela slutdagen
bör realisera värdet av positionen före slutdagen.

FAKTA OM UNDER
 KÖPA EN UNDER
Du köper en UNDER om du tror att aktiekursen
på slutdagen kommer att vara under den givna
kursnivån.
 VÄRDET AV EN UNDER PÅ SLUTDAGEN
Om aktien på slutdagen slutar under den givna
kursnivån blir värdet 1 krona per UNDER. Slutar aktien
på eller över blir värdet noll, och hela det investerade
beloppet går förlorat.
 TYP AV FINANSIELLT INSTRUMENT
En UNDER är detsamma som en binär säljoption.
 UTFÄRDA EN UNDER
Det är möjligt att utfärda en UNDER, d.v.s. agera
säljare gentemot köparen. Utfärdaren av en UNDER
har en skyldighet att ersätta köparen med 1 krona per
utfärdad UNDER om aktiekursen på slutdagen är under
den givna kursnivån. För detta erhåller utfärdaren
försäljningsintäkten.
 HANDEL PÅ SLUTDAGEN
På slutdagen går det inte att garantera köp- och
säljkurser i alla UNDER, varför det kan bli svårt att sälja
en UNDER på själva slutdagen. En investerare som inte
är villig att behålla sin position över hela slutdagen
bör realisera värdet av positionen före slutdagen.

BESKRIVNING AV INSTRUMENTNAMNET
Instrumentnamnet är unikt för varje ÖVER och UNDER och anger beteckningen för följande:
 UNDERLIGGANDE AKTIE ELLER INDEX
som anges som till exempel ERICB för Ericsson B, HMB för Hennes & Mauritz B, TLSN för Telia Sonera och OMXS30 för aktieindexet OMXS30.
 SLUTÅR
anges med 3 för 2013, 4 för 2014, o.s.v.
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 SLUTDAG
tredje fredagen i slutmånaden. I instrumentnamnet anges vilket datum slutdagen inträffar.
 TYP AV INSTRUMENT
i instrumentnamnet anges ÖVER som BO och UNDER som BU.
 KURSNIVÅ
den kurs en aktie eller ett index ska nå över eller under för att värdet av en ÖVER eller UNDER ska bli 1.
 EXEMPEL

ERICB3L20BO90 anger att det är en ÖVER på Ericsson B med kursnivå 90 och slutdag den 20 december 2013.

All information i detta material ska ses som allmän information och inte i något fall som rekommendationer eller råd rörande investeringsbeslut. Läsaren ansvarar själv för
den risk som är förknippad med ett investeringsbeslut baserat på information som anges i detta material. Oberoende av att kontroll har gjorts av att den information som häri
återges är riktig, åtar sig NASDAQ OMX, eller dotterbolag till NASDAQ OMX, inget ansvar för dess riktighet eller för användandet av informationen. Handel med derivat och övriga
finansiella instrument kan medföra risker. Rådgör därför med din bank eller fondkommissionär innan du gör en affär. För aktuella bestämmelser gällande handel med optioner
och terminer hänvisas till Regelverket för NASDAQ OMX Derivatives Markets.
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