
| 3 March 2010Product Fact Sheet

1

Unlimited turbos – för dig som vill handla med riktigt hög hävstång

Det finns numera ett stort utbud av börshandlade investeringsprodukter och
i denna artikel tänkte vi på ett lättfattligt sätt beskriva unlimited turbos som
lämpar sig till aktiva investerare som söker lösningar för att öka
exponeringen i sina portföljer på kort eller mycket kort sikt.

Unlimited turbos handlas uteslutande på börsen via en depå hos en vanlig
bank eller nätmäklare till vilken du betalar courtage. Market makern stället
köp- och säljkurser i börsens orderbok under börsens öppettider.

Till skillnad mot vanlig aktiehandel, där priset styrs av utbud och
efterfrågan, är det market makern i dessa produkter som ändrar priset efter
utvecklingen i den underliggande tillgången.

UNLIMITED TURBOS – FÖR DIG SOM VILL HANDLA MED RIKTIGT HÖG HÄVSTÅNG

Skriven av : Erik Hansén, Tradingportalen.com

 Erik Hansén är grundare och VD för FMG Financial Media Group AB. Erik
sitter även i styrelsen för Skandinaviens Tekniska Analytikers Förening.
Har lång erfarenhet av finans och studerat nationalekonomi på Uppsala
Universitet och finansiell ekonomi i Belgien. Erik Hansén har hållit på med
finansanalys i allmänhet och teknisk analys i synnerhet under lång tid.
Spelade tidigare ishockey med meriter från Allsvenskan.

En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att
du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk utveckling utgör ingen garanti för
framtida utveckling eller avkastning.
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Möjligheter med Unlimited turbos

 Med unlimited turbos kan du erhålla en högre hävstång än med mini
futures

 Med unlimited turbus kan du spekulera i såväl uppgång som nedgång.

 Med unlimited turbos kan du enkelt handla med OMXS30-index och DAX-
index.

För och nackdelar med att handla med hög hävstång

Unlimited turbos lämpar sig till aktiva investerare med en tidshorisont på
kort eller mycket kort sikt där man som investerare söker en hög hävstång.

Genom att vara aktiv investerare kan positioner initieras med BNP Paribas
certifikat på svenska OMXS30-index eller tyska DAX-index när intressanta
köp- och säljtillfällen ges.

När man börjar handlar med produkter med hög eller mycket hög hävstång
rekommenderas att investeraren lärt sig förstå de mångfacetterade
psykologiska aspekterna bakom framgångsrik trading.

Det krävs mer än en fungerande strategi och effektiv riskhantering för att
man ska bli framgångsrik. Det ställs också höga krav på att man har en
förmåga att hantera och kontrollera sina känslor i trängda och stressade
situationer.

Fördelarna med att handla med hög hävstång som unlimited turbos tillåter
är att man snabbt med en liten insats kan få en hög avkastning om priset rör
sig i rätt riktning. Det kan jämföras med att belåna en portfölj med en
inbyggd stop loss.

Unlimited turbos fungerar i stora drag precis som en mini future. En skillnad
är att mini futures har en buffertnivå mellan stop loss nivån och
finansieringsnivån. För unlimited turbos är denna buffert borttagen och
istället pålagd på priset på produkten.
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Det är således oerhört viktigt att man läser på om produkten och är
införstådd med produktens egenskaper och funktioner. Som vi nämnt ovan
krävs en effektiv riskhantering och hos unlimited turbos finns faktiskt en
inbyggd knockoutnivå..

Rör sig marknaden emot investerarens tro när spekulanten använder hög
hävstång kan det gå snabbt till att produkten förfaller värdelös, dvs. att det
investerade beloppet förloras.

Hävstången multiplicerar utvecklingen av den underliggande tillgången
(uppåt eller nedåt). Exempelvis innebär en hävstång på tjugo att om den
underliggande tillgången rör sig +/- 1% så kommer unlimited turbon att röra
sig +/- 20%.

Hitta en produkt som passar dig

Våra tre känslotillstånden rädsla, hopp och girighet är svårbemästrade
mänskliga beteenden som har en särskilt stark benägenhet att fördunkla
vårt omdöme som investerare. Det gäller därför att följa ens handlingsplan
och hitta en produkt som faller inom ramen för ens handelsstrategi och
riskhantering.

Hos BNP Paribas som bland annat erbjuder unlimited turbos finns ett flertal
olika certifikat på samma värdepapper på deras hemsida. De viktigaste
parametrarna att ha koll på hävstång och knockoutnivå.

Ju högre hävstång desto större psykologisk påfrestning utsetts investeraren
för. Vid trading är det essentiellt att känna sig komfortabel med sina
positionsstorlekar för att inte agera irrationellt i spåret av emotionell
obalans. Marknaden är en krass plats, och känslor och trading bör inte
kopplas ihop.

Vid handel med unlimited turbos är hävstången högre ju närmre kursen på
den underliggande tillgången är unlimited turbons knockout-nivå. Ju större
hävstången är, desto högre är risken att förlora det investerade kapitalet.
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Denna artikel utgör endast marknadsföringsmaterial och ska inte tolkas som råd,
erbjudande eller rekommendation att köpa någon produkt eller tjänst.

Viktig information: Denna artikels innehåll är producerat av Tradingportalen.com
(http://www.tradingportalen.com/). Innehållet kan därför vara annorlunda än det som
framförs av BNP Paribas i andra sammanhang. Även om informationen i denna artikel
kommer från källor som BNP Paribas anser tillförlitliga, kan BNP Paribas inte garantera
att den är korrekt, fullständig och aktuell. BNP Paribas svarar inte för eventuella
förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information i denna artikel.
Artikeln är för ditt personliga bruk och får inte reproduceras eller användas för något
annat ändamål..

Tänk slutligen på

 Unlimited turbos kan erbjuda högre hävstång än t.ex. mini futures.

 Använd en hävstång som du känner dig komfortabel med så att känslor
hålls under kontroll.

 Om knockout-nivån nås förfaller produkten värdelös.

 Var som alltid påläst om produkten du handlar med
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