Generell informasjon om risiko ved handel med finansielle instrumenter
AlphaSpar har konsesjon fra Finanstilsynet til drive ordreformidling og yte investeringsrådgivning.
Vi har som forretningside å foreta en individuell oppfølging av våre kunder, men vil allikevel gjøre
våre kunder kjent med at:
 handel med finansielle instrumenter skjer på kundens egen risiko
 kunden selv må sette seg nøye inn i foretakets alminnelige forretningsvilkår før handel med
finansielle instrumenter begynner og annen relevant informasjon om det aktuelle finansielle
instrumentet og dets egenskaper og risiko
 kunden må kontrollere sluttseddel omgående og reklamere straks ved eventuelle feil
 at man fortløpende må overvåke verdiendringer på de finansielle instrumenter man har posisjoner i
 kunden selv må reagere ved å selge sine posisjoner hvis det er nødvendig for å redusere
risikoen for tap på egne plasseringer
Handel med finansielle instrumenter, som aksjer, egenkapitalbevis, obligasjoner,
sertifikater, finansielle derivatinstrumenter eller andre rettigheter og forpliktelser
som er beregnet for handel i verdipapirmarkedet, skjer normalt i en organisert form i et handelssystem.
Handel skjer gjennom de verdipapirforetak som benytter handelssystemet. Som kunde må du normalt
kontakte et slikt verdipapirforetak for å kjøpe eller selge finansielle instrumenter. Det finnes også
verdipapirforetak som formidler ordre til et annet verdipapirforetak som igjen benytter
handelssystemet. Handel kan også skje internt i et verdipapirforetak, eksempelvis ved at foretaket trer
inn som motpart i handelen, eller ved handel mot en annen av foretakets kunder (internhandel).
På et regulert marked (herunder børs) handles ulike typer finansielle instrumenter. På Oslo Børs
handles aksjer, egenkapitalbevis, obligasjoner, sertifikater, enkelte fondsandeler og en rekke ulike
finansielle derivatinstrumenter. Kursinformasjon om de finansielle instrumenter som handles på det
regulerte markedet, publiseres regelmessig via deres hjemmeside, i aviser eller gjennom andre media.
Finansielle instrumenter, dvs. aksjer, egenkapitalbevis, obligasjoner, fondsandeler, eller andre
rettigheter og forpliktelser som er beregnet for handel på verdipapirmarkedet, gir normalt avkastning i
form av utbytte (aksjer) eller rente(rentebærende instrument). I tillegg kan prisen (kursen) på
instrumentet øke eller reduseres i forhold til det prisen var på det tidspunktet investeringen ble gjort.
Naturligvis søker investor en total avkastning som er positiv, dvs. som gir gevinst. Men det finnes også
en risiko for at den totale avkastningen blir negativ dvs. at det blir et tap på investeringen. Risikoen for
tap varierer mellom ulike instrumenter.Vanligvis er sjansen for gevinst på en investering i et finansielt
instrument koblet til risikoen for tap. Desto lengre tidsperspektiv man har for investeringen, desto
større er sjansen for gevinst eller tap. I plasseringssammenheng brukes ofte ordet risiko som uttrykk
både for risiko for tap og for muligheten for gevinst. I beskrivelsen nedenfor brukes imidlertid ordet
risiko kun for å beskrive risikoen for tap. Det finnes ulike måter å investere i finansielle instrumenter
for å redusere risikoen.
Vanligvis er det bedre å investere i flere forskjellige finansielle instrumenter enn i ett eller noen få
finansielle instrumenter. Disse instrumentene bør da ha egenskaper som innebærer en spredning av
risiko og ikke samle risiko som kan utløses samtidig. Ved handel med utenlandske finansielle
instrumenter oppstår også en valutarisiko. Investeringer i finansielle instrumenter er forbundet med
økonomisk risiko.
Kunden er ansvarlig for denne risikoen og må derfor gjøre seg kjent med de vilkår som gjelder for
handel med slike instrumenter, og med instrumentenes egenskaper. Kunden må også fortløpende
overvåke sine investeringer i slike instrumenter. Dette gjelder selv om kunden har fått individuell
rådgivning i forbindelse med investeringen. Informasjon til bruk for overvåkning av priser og dermed

verdiutviklingen på egne investeringer kan fåes i kurslister som offentliggjøres gjennom massemedia,
som for eksempel aviser, internett, tekst-TV og i noen tilfeller fra verdipapirforetaket selv. Om
nødvendig, bør kunden av egen interesse reagere raskt, for eksempel ved å kvitte seg med
investeringer som utvikler seg negativt eller å stille ytterligere sikkerhet ved investeringer som er
finansiert med lån og hvor sikkerhetsverdien reduseres.
I forbindelse med den risikovurdering som investor bør foreta seg ved investeringer
og handel med finansielle instrumenter, og videre foreta seg fortløpende under hele
investeringsperioden, finnes mange ulike risikotyper og andre faktorer som kunden bør være
oppmerksom på.
Nedenfor følger noen av de viktigste risikotyper:


Markedsrisiko – risikoen for at markedet i sin helhet, eller visse deler av
markedet, hvor kunden har gjort sin investering, faller (eksempelvis det norske aksjemarkedet).



Kredittrisiko – risikoen for sviktende betalingsevne hos utsteder eller en
motpart.



Prisvolatilitetsrisiko – risikoen for at store svingninger i kursen/prisen på et finansielt instrument
påvirker investeringen negativt.



Kursrisiko – risikoen for at kursen/prisen på et finansielt instrument faller.



Skatterisiko – risikoen for at skatteregler og/eller skattesatser er uklare eller kan endres.



Valutarisiko – risikoen for at en utenlandsk valuta, som investeringen er
knyttet, til reduseres i verdi (eksempelvis visse fondsandeler i et verdipapirfond som er plassert i
amerikanske verdipapir notert i USD).



Gearingeffektrisiko – konstruksjonen av et derivatinstrument som gjør at det finnes en risiko for
at prisutviklingen på det underliggende aktivum får et større negativt gjennomslag i verdien av
investeringen i derivatinstrumentet.



Juridisk risiko– risikoen for at relevante lover og regler er uklare eller
endres.



Selskapsspesifikk risiko – risikoen for at et selskap går dårligere enn forventet eller at selskapet
blir rammet av en negativ hendelse slik at de finansielle instrumenter som er knyttet til selskapet
dermed kan falle i verdi.



Bransjespesifikk risiko – risikoen for at en spesifikk bransje går dårligere enn forventet eller blir
rammet av en negativ hendelse slik at de finansielle instrumenter som er knyttet til selskapene i
den aktuelle bransjen dermed kan falle i verdi.



Likviditetsrisiko– risikoen for at kunden ikke kan selge et finansielt instrument på et tidspunkt
kunden måtte ønske fordi omsetningen og kjøpsinteressen i det finansielle instrumentet er lav.



Renterisiko – risikoen for at det finansielle instrumentet som kunden investerer i reduseres i verdi
pga endringer i markedsrenten.

