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Nøkkelinformasjonsdokument 

Hensikt 

Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Opplysningene 

kreves i henhold til lov for å gjøre det lettere for deg å forstå produktets egenskaper, risikoer, kostnader, mulige gevinster og tap, og for å 
hjelpe deg å sammenligne det med andre produkter.  

Produkt 

Produktnavn     Valutatermin 
Produktutvikler     SNN Markets 

Reguleres av     Finanstilsynet 

Produsert      28.01.2018 
      For mer informasjon se www.snn.no/markets 

 

Du er i ferd med å kjøpe et produkt som ikke er enkelt, og som kan være vanskelig å forstå. 

Hva slags produkt er dette? 

Type  Dette produktet er en derivatkontrakt i form av en termin knyttet til valutaer 

 
 

  

Mål og  

produktets 

   sammensetning 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 Hensikten med dette produktet er å veksle et avtalt beløp i en valuta til en annen valuta til en avtalt vekslingskurs 

(terminkurs) på en fremtidig dato (forfallsdato). Produktet kan benyttes som beskyttelse mot ugunstige endringer i 

valutakurser. 
 

 Dette oppnås ved at du og SNN Markets avtaler betingelsene i Valutatermin, der du aksepterer å betale SNN Markets et 
avtalt beløp i en valuta, og SNN Markets aksepterer å betale deg et avtalt beløp i en annen valuta på forfallsdato. 

 

 Betalingene i produktet består av de avtalte beløpene i de to valutaene, som er basert på den avtalte terminkursen. 
 

 Terminkursen er sammensatt av gjeldende vekslingskurs (spotkursen) justert for terminpunkter (gjeldende rentedifferanse 

mellom valutaene mot produktets forfallsdato). 
 

 Markedsverdien av en Valutatermin påvirkes av endringer i gjeldende vekslingskurs mellom valutaene, endringer i 

rentenivå i begge valutaer, endringer i forventet fremtidig volatilitet (implisitt volatilitet) i valutaparet og tid til forfall. 
 

 Forfallsdatoen for en Valutatermin vil bli angitt i bekreftelsen for produktet. En Valutatermin er en bilateral avtale som 

vanligvis ikke kan termineres ensidig av deg eller SNN Markets. Det er et produkt som inngås for en avtalt løpetid, selv om 

førtidig terminering kan inntreffe som følge av mislighold fra enten deg eller SNN Markets. Avtalen mellom deg og SNN 

Markets fastsetter at dersom visse ekstraordinære hendelser inntreffer (1) kan SNN Markets gjøre endringer i produktet 

og/eller (2) SNN Markets eller du kan førtidig terminere produktet. Disse hendelsene er nærmere angitt i avtalen mellom 
deg og SNN Markets. Det beløpet (hvis noe) som du mottar eller skal betale ved en slik førtidig terminering vil 

sannsynligvis være forskjellig fra scenariene beskrevet i dette dokumentet. 
 

 Du kan være forhindret fra å terminere dette produktet selv om du eller SNN Markets har terminert eller avviklet et produkt 
eller en kontantstrøm som dette produktet er ment å sikre. 

 

 Betingelsene under er illustrative for betingelsene i en Valutatermin men gjenspeiler ikke de faktiske betingelsene du 

avtaler med SNN Markets. De faktiske betingelsene vil fremgå av bekreftelsen av den enkelte handelen. 

  

Nominelt beløp NOK 100.000 

Valuta 1 NOK 

Valuta 2 SEK 

Valutakurs Forhåndsavtalt 

Forfallsdato 12 måneder fra handelsdatoen 

 

 
Målgruppe Produktet Valutatermin er tiltenkt private investorer, som er interessert i kapitalvekst, sikring, inntekt og andre 

investeringsmål og som har en kortsiktig investeringshorisont på mindre enn 3 år. Valutatermin er et produkt egnet for 

uerfarne investorer, informerte investorer og erfarne investorer. Uerfarne investorer har grunnleggende kunnskaper om 
relevante finansielle instrumenter og/eller ingen økonomisk bransjeerfaring. Informerte investorer har gjennomsnittlig 

kunnskap om relevante finansielle produkter og/eller noe erfaring med den finansielle sektor. Erfarne investorer har en 

solid forståelse av, og kunnskap om, relevante finansielle produkter og transaksjoner, og/eller har erfaring innenfor 
den finansielle sektoren, fått bistand av en profesjonell investeringsrådgiver eller vært innlemmet i en diskresjonær 

portefølje. Investoren er i stand til og villig til å bære Tap opp til 100,00 % av det investerte beløp, tap opp til hele det 

investerte beløpet og tap utover det investerte beløpet og legger ingen moderat vekt på kapitalbeskyttelse. SNN 
Markets har definert dette produktet på en skala fra 1 (veldig lav risikotoleranse, veldig lav til lav 

avkastningsforventning) til 7 (meget høy risikotoleranse, høyt avkastningspotensiale). Dette produktet valutatermin 

faller inn i risikokategorien 7.  
  

http://www.snn.no/markets
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Hva er risikoen og hvilken avkastning kan jeg få? 

 
Vår risikoindikator er en veiledning med hensyn til risikonivået for dette produktet, sammenlignet med andre produkter. Risikonivået 

indikerer hvor sannsynlig det er at produktet vil falle i verdi på grunn av markedssvingninger eller fordi SNN ikke har mulighet til å betale 

deg. Vi har klassifisert dette produktet inn i høyeste risikoklasse. I vår risikovurdering har vi lagt til grunn at sannsynligheten for eventuelle 
tap på grunnlag av fremtidig markedsutvikling i det finansielle markedet er veldig høy, og at dårlige markedsforhold mest sannsynlig ikke 

vil påvirke kapasiteten SNN har til å betale deg. 

I kombinasjon med andre produkter eller posisjoner i finansielle instrumenter og/eller kommersielle forhold, vil den samlede portefølje 
inneha en annen netto risikoprofil.  

 

Dette produktet gir ingen beskyttelse mot fremtidig markedsutvikling. Du risikerer dermed å tape hele eller deler av ditt investerte beløp. 
Dersom SNN misligholder sine betalingsforpliktelser og dermed ikke har muligheten til å betale deg det vi skylder, risikerer du å tape hele 

eller deler av ditt investerte beløp. 

Avkastningsscenarier 

Investering NOK 100.000 

Scenarier 
(Basert på det nominelle beløpet oppgitt i kontrakten) 

 12 måneder 
(Anbefalt investeringsperiode) 

Stress scenario Utbetaling etter fradrag av kostnader 

Gjennomsnittlig årlig effektiv avkastning 

NOK 15.123,42 

-84,9 % 

Ugunstig scenario Utbetaling etter fradrag av kostnader 

Gjennomsnittlig årlig effektiv avkastning 
NOK 86.966,15 
-13,0 % 

Nøytralt scenario Utbetaling etter fradrag av kostnader 

Gjennomsnittlig årlig effektiv avkastning 

NOK 96.357,97 

-3,6 % 

Fordelaktig scenario Utbetaling etter fradrag av kostnader 

Gjennomsnittlig årlig effektiv avkastning 

NOK 106.726,65 

6,7 % 
 

Illustrasjonen i tabellen ovenfor viser utbetaling over de neste 12 måneder basert på ulike scenarioer og forutsatt at du investerer NOK 

100.000, det vil si kjøper i denne kontrakten NOK og selger SEK. Scenariene viser hvordan din investering kan utvikle seg og kan 
sammenlignes med scenarier knyttet til andre produkter. Scenariene er et estimat for fremtidig utvikling, basert på historisk avkastning, som 

viser hvordan verdien på din investering varierer. De er ikke å anse som en eksakt indikator. Markedets utvikling, investeringens horisont og 

individuelt avtalte transaksjonskostnader vil påvirke avkastningen. Stresscenariet viser effekten av ekstreme markedsforhold. Det tar ikke 
høyde for en situasjon hvor SNN ikke er i stand til å innfri sine forpliktelser ovenfor motparter. Dette produktet kan ikke enkelt løses inn før 

investeringsperioden er omme. Det betyr at det vil være vanskelig å estimere tilbakebetaling ved førtidig innløsning. En førtidig innløsning 

vil enten ikke være mulig eller forbundet med høye kostnader og/eller forbundet med stort tap. Utregningen inkluderer alle kostnader knyttet 
til selve produktet, ekskludert eventuelle rådgivnings- eller distributørkostnader. Eventuelle skattemessige effekter som kan påvirke den 

personlige samlede avkastning er ikke tatt høyde for. 

Hva skjer hvis SNN ikke er i stand til å foreta utbetaling? 
Ved inngåelse av denne avtale påtar du deg en kredittrisiko på SNN. Dersom SNN går konkurs vil du som innehaveren av produktet ha et 

usikret krav mot banken. Det gjøres oppmerksom på at produktet ikke er dekket av noen innskuddsgarantiordning. 

Hva vil investeringen koste? 
Den reduserte avkastningen viser hvilken effekt totale kostnader har på den potensielle avkastning på investeringen. De totale kostnadene 
inkluderer engangs-, løpende- og øvrige kostnader. 

 

Beløpene er angitt under er produktets samlede kostnader for den anbefalte investeringsperiode. De inkluderer eventuelle førtidige 
innløsningskostnader og beregningene forutsetter at det investeres NOK 100.000. Beregningene er estimater, kan variere med endringer i 

valutakurs og terminpriser og kan forandre seg i fremtiden.  
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Kostnader over tid 

Personen som inngår avtale med deg eller råder deg om dette produktet kan belaste deg for øvrige kostnader. Hvis det er tilfelle vil personen 

informere deg om disse kostnadene og vise deg hvordan alle kostnadene vil påvirke din investering over tid. 

Investering NOK 100.000 

 

 Hvis du innløser i samsvar med anbefalt 

investeringsperiode 

Totale kostnader  NOK 197,67 

Effekt på avkastning per år  -0,198 % 

 

Kostnadenes sammensetning 

Hvordan investeringens avkastning, som du eventuelt får på slutten av den anbefalte investeringsperioden, årlig påvirkes av de ulike 
kostnadskategorier vises av tabellen under: 
 

Tabellen viser effekten av kostnader på årlig avkastning 

Engangskostnader 
Tegningsomkostninger 0,198 % Effekten av de kostnader du betaler når du tegner 

investeringen 

 Innløsningskostnader 
n.a Effekten av kostnader knyttet til innløsning av 

investeringen ved forfall 

Løpende kostnader 
Portefølje/ 
transaksjonskostnader 

0 % Effekten av kostnader knyttet til at SNN kjøper eller 
selger underliggende investeringer for produktet 

 Øvrige løpende kostnader 
0 % Effekten av kostnader vi tar årlig for å administrere 

din investering, samt kostnader 

 

Hvor lenge bør jeg beholde investeringen og kan jeg ta ut penger 

førtidig? 

Anbefalt investeringsperiode: 12 måneder 

Dette produktet er konstruert i den hensikt at investor skal holde investeringen til forfallsdatoen. Dette produktet kan innfris førtidig men det 
vil være vanskelig på tidspunktet for avtaleinngåelse å estimere hvor mye du vil få tilbake hvis du innløser produktet før forfallsdatoen. Du 

vil enten ikke ha muligheten til å løse inn produktet tidlig eller du vil bli nødt til å betale store kostnader eller tape mye penger, dersom du 

gjør det. 
 

Hvordan kan jeg klage? 
Informasjon om SNN sine retningslinjer for behandling av enhver klage i forbindelse med selve produktet, utførelsen til utsteder eller 

personer i SNN som gir råd i forbindelse med, eller selger, produktet er tilgjengelig på SNN sin hjemmeside: 

 
https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/privat/kundeservice/verktoy/klager.html 

 

 

Annen relevant informasjon 
Avtalen for derivathandel som regulerer dette produktet er oversendt til deg i henhold til særskilt avtale. Tiltak for å redusere 
kredittrisiko kan også avtales mellom deg og SNN når det er nødvendig. Informasjonen i dette nøkkelinformasjonsdokumentet utgjør ikke 

en anbefaling om å kjøpe eller selge produktet og erstatter ikke en individuell konsultasjon med din bank eller rådgiver. 

https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/privat/kundeservice/verktoy/klager.html

