Definitioner av Värdeindex
𝑆𝑙𝑢𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒
𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒

Singel

𝑛

Standardkorg

∑ 𝑉𝑖𝑘𝑡𝑖 ×
𝑖=1

𝑆𝑙𝑢𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑖
𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑖

där Vikti representerar en på förhand bestämd initial vikt hos
respektive komponent.
Rainbow korg

Samma uttryck som för beräkning av Värdeindex för Standardkorg,
men där var och en av vikterna istället bestäms baserat på förhållandet
mellan storleken på Värdeindex hos komponenterna i korgen.

VIUnderliggande Tillgång A – VIUnderliggande Tillgång B

Outperformance

där VIA respektive VIB representerar ett visst Värdeindex men
avseende på 2 olika Underliggande Tillgångar.
𝑛

Indicap korg

∑ 𝑉𝑖𝑘𝑡𝑖 × 𝑀𝑖𝑛(𝑇𝑎𝑘𝑖 ; 𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑖 )
𝑖=1

Indicap korg med
golv

𝑛

∑ 𝑉𝑖𝑘𝑡𝑖 × 𝑀𝑎𝑥(𝐺𝑜𝑙𝑣𝑖 ; 𝑀𝑖𝑛(𝑇𝑎𝑘𝑖 ; 𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑖 ))
𝑖=1

Fixed best

Range accrual

Samma uttryck som för beräkning av Värdeindex för en Standardkorg
med den skillnaden att ett förutbestämt antal av de enskilda
komponenterna med högst värdeindexutveckling ersätts med
förutbestämda konstanter.
𝑛

∑
𝑖=1

𝑘𝑖
𝑛

där (n) är antalet Stängningsdagar och där ki = 1 om
𝐺𝑜𝑙𝑣𝑖,𝑗 ≤ 𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑖,𝑗 ≤ 𝑇𝑎𝑘𝑖,𝑗
där (i) refererar till Stängningsdag (i) och (j) refererar till

underliggande tillgång (j).

Belopp

0

Noll
Kupong

NB × K × FX

Delta ett

NB × DG × (VI-1) × FX

Call

NB × DG × Max(0; VI – LP) × FX

Put

NB × DG × Max(0; LP – VI) × FX

Villkorade belopp

[Ett eller flera villkor som utgår utifrån nivån på Värdeindex i
förhållande till en eller flera förutbestämda barriärnivåer på
förutbestämda Stängningsdagar]
så är beloppet lika med
[Belopp]
i annat fall så är beloppet lika med
[Belopp]

Villkorade belopp
med periodiska
avstämningar

Belopp enligt tabell för varje Stängningsdag där respektive Villkor är
uppfyllt.
Villkor

Stängningsdag

Belopp
[Belopp]
[Belopp]

Villkorade belopp
med periodiska
avstämningar med
minnesfunktion

Det totala Beloppet som betalas ut med avseende på en viss
Stängningsdag utgörs av summan av (i) Beloppet för den aktuella
Stängningsdagen och (ii) summan av eventuella Belopp som inte har
betalats ut i samband med tidigare Stängningsdagar på grund av att
respektive Villkor inte har varit uppfyllt. Ett visst Belopp kopplat till
en viss Stängningsdag kan endast betalas ut högst en gång.
Villkor
Stängningsdag
Belopp
[Belopp]
[Belopp]

[Belopp]
Högsta värdet av två
eller flera belopp

𝑀𝑎𝑥{𝐵𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝𝑖 }𝑛𝑖=1

Lägsta värdet av två
eller flera belopp

𝑀𝑖𝑛{𝐵𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝𝑖 }𝑛𝑖=1

Förkörtningar
NB
K
DG
VI
LP
FX

Nominellt belopp
Kupong
Deltagandegrad
Värdeindex
Lösenpris
FX-faktor

