
SpotR ETF – Exchange traded funds
Börshandlade Fonder



Handla fonder lika snabbt som aktier
En Exchange Traded Fund, ETF, är en fond du handlar i realtid på 
börsen – precis lika snabbt och enkelt som aktier. På svenska 
kallas ETF:er även börshandlade fonder. Du kan köpa och sälja 
när som helst under börsens öppettider till den kurs som gäller  
i just det ögonblicket, till skillnad från vanlig fondhandel där  
affären vanligtvis görs upp till den kurs som gäller vid dagens slut. 
Det innebär att du med ETF:er kan gå in och ut ur marknaden 
lika snabbt som om du handlade direkt med aktier. Extra viktigt 
då marknaden rör på sig, och fördröjt avslut kan innebära stora 
skillnader i kursen.

Började i USA
Börshandlade fonder lanserades i USA på tidigt 90-tal och har 
sedan vuxit stadigt i popularitet. Vid millennieskiftet handlades 
den första ETF:en i Europa på Deutsche Börse och nu är börs-
handlade fonder på stadig tillväxt i Sverige.

Vi kallar dem för SpotR
SpotR är namnet på SEB:s ETF:er. Med en ETF kan du få en breda-
re exponering än om du hade köpt en specifik aktie. Du kan till 
exempel välja SpotR OMXS30, en ETF som följer de 30 mest  
omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Men du är inte låst till 
aktier. En ETF öppnar dörrar till mängder av tillgångsslag och 
placeringsstrategier som du annars kanske inte haft tillgång till. 
En ETF förenar aktiens snabbhet med traditionella fonders 
bredd och möjligheter att nå andra tillgångsslag.

Hävstång
Genom ETF:er med hävstång kan du få en avkastning som är 
större än marknadens. Om du till exempel tror att marknaden 
kommer att gå upp kan du investera i en ETF som ger en avkast-
ning på dubbla uppgången. Då kan du få hög avkastning på kort 
tid om marknaden går som du tror. Sam tidigt tar du en större 
risk när det inte går som du förutspått. Då slår hävstången åt 
andra hållet och du kan förlora insatt kapital.  
Börshandlade fonder med hävstång kräver ett större kunnande 
och tätare bevakning än en traditionell fond.

Möjlighet till avkastning  
i upp- och nedgång
På samma sätt som du kan välja ETF:er som ger dig avkastning  
i uppgång kan du investera i en nedgång. Om du tror att aktie-
marknaden kommer att gå ned satsar du på en ETF som ger dig 
positiv avkastning vid nedgång. Dessa ETF:er kan även vara 
kopplade till en hävstång så att du till exempel kan få dubbla 
avkastningen vid nedgång.

Handla ETF i svenska kronor
Handlar du SpotR på Stockholmsbörsen så handlar du i svenska 
kronor. Det innebär att du slipper räkna på växelkurser, som du 
måste göra om du handlar ETF:er i andra valutor. 

Nya placeringsmöjligheter
En börshandlad fond lämpar sig lika väl för privatpersoner som 
för institutioner. ETF:er är intressanta placeringar både på  
kort och lite längre sikt. Om du tror på en kortsiktig förändring  
i marknaden så är ETF:er en snabb och flexibel placering.  
De fungerar också bra som en grund i din placeringsportfölj. 
Genom ett enda värdepapper kan du enkelt investera i en  
marknad, ett tillgångsslag eller en speciell strategi. Det ger dig 
god riskspridning och gör det lätt att följa utvecklingen av din 
portfölj. Du kan sedan komplettera dina ETF:er med enskilda 
aktier eller andra värdepapper för att uppnå den risknivå och 
mix av placeringar som du önskar. 

För privatpersoner som vill handla ETF:er med hävstång är det 
viktigt att komma ihåg att dessa är komplexa produkter. De kräver 
större kunnande och tätare bevakning än traditionella fonder 
eftersom hävstången gör att varje förändring, såväl positiv som 
negativ, förstärks.

Kostnader
En börshandlad fond har vanligtvis låga avgifter vilket totalt sett 
ger låga förvaltningskostnader. Du måste dock räkna in kurtage 
vid köp och försäljning. Det gör ETF:er mindre lämpade för handel 
med små belopp, som till exempel ett mindre månadssparande, 
eftersom minim ikurtaget då blir alltför märkbart.



Så handlar du med ETF:er
Du handlar med ETF:er på samma sätt som du handlar aktier, 
antingen genom en depå, ett servicekonto eller ett vp-konto. Har 
du en depå kan du handla på internetkontoret. Naturligtvis är du 
alltid välkommen att kontakta banken så hjälper vi dig.

Så hanterar vi kreditrisken
Våra ETF:er är vanligtvis swapbaserade. Det är ett sätt för börs-
handlade fonder att följa index utan att behöva köpa och sälja 
till exempel aktier när kurserna förändras. Fördelen för dig är att 
din ETF blir en så exakt spegling som möjligt av index (avgifter ej 
medräknade). Du slipper den avvikelse från index som normalt 
uppstår vid faktisk handel med aktier och andra tillgångsslag.

För att reducera kreditrisken ställer SEB dagligen ut säkerheter 
som vanligtvis motsvarar minst 100 procent av ETF:ens värde 
den dagen.

Fördelar och nackdelar
Det finns många fördelar att handla med ETF:er.

Fördelar

•  Snabbt och lätt att handla.

• Låga förvaltningskostnader.

•  Tillgång till flera marknader. Bredare exponering  
än enskilda aktier.

•  Du kan investera i ETF:er som stiger i värde när mark-
naden faller.

•   Hög transparens. Eftersom ETF:en följer ett index vet 
du alltid vad den innehåller.

Nackdelar

•  Kurtage. ETF lämpar sig inte för små poster som i till 
exempel månadssparande eftersom transaktionskost-
naderna då blir för höga.

•   ETF med hävstång är en mer komplex produkt med 
högre risk som kräver större kunnande och tätare  
bevakning än traditionella fonder.

En investering i den börshandlade fonden är förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina andelar 
kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. För börshandlade fonder som placerar på utländska marknader 
kan förändringar i valutakurserna få värdet på andelarna att stiga eller falla. För mer information hämta eller beställ Faktablad och Prospekt med 
fullständiga bestämmelser för den börshandlade fonden på www.seb.se/etf.

Nasdaq®, OMX®, NASDAQ OMX®, och OMXS30 Gross Index TM, är registrerade varumärken tillhörande NASDAQ OMX Group Inc. (i fortsättningen benämns NASDAQ OMX och dess närstående bolag 
”Företagen”) och är licenserade för att användas av SEB Fund Services S.A. Produkterna har ej godkänts av Företagen avseende lagligheten eller lämpligheten. Produkterna är inte i något avseende 
garanterade, godkända, sålda, emitterade eller understödda av Företagen. FöRETAgEN TAR iNgET ANSVAR ocH läMNAR iNgA, VARE Sig UTTRycKligA EllER iMpliciTA, gARANTiER 
AVSEENdE pRodUKTERNA.
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Välkommen in!
Om du vill veta mer om ETF:er kan du ringa Telefonbanken, 
0771-365 365, med personlig service dygnet runt, eller besöka 
ditt närmaste SEB-kontor.

www.seb.se/etf


