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Produkterne i denne kategori er meget forskellige i deres sammensætning og 
opbygning. Der er ofte tale om variationer af aktier eller aktielignende investe-      
ringer, hvor  investering i obligations- og rentestrategier og råvarer er almindeligt 
forekommende. 

I modsætning til investering i mere traditionelle investeringsprodukter adskiller 
produkterne i denne kategori sig på en række områder:

• Fonde som ikke lever op til de europæiske regler om f.eks. risikospredning
• Hedgefonde med brede rammer for investeringsunivers og muligheder for     

gearing
• Ringere likviditet end mere traditionelle investeringsprodukter – f.eks. investe-

ring i unoterede aktier (Private Equity)

De typiske produkter i denne kategori er hedge fonde med forskellige investerings-
mæssige strategier, fonde, der investerer i børsnoterede og unoterede værdi-
papirer, samt warrants og forskellige typer af certifikater. 

AFKAST
Du kan opnå et højere afkast med samme risiko ved at kombinere forskellige typer 
af værdipapirer herunder alternative investeringsprodukter.

Et af målene med at investere er at få det højest mulige afkast i forhold til risikoen. 
Det opnår du ved at investere i en portefølje af flere værdipapirtyper. 

Grafen viser, at man i punkt Y, hvor alternative investeringer indgår, opnår højere forventet afkast 

sammenlignet med en portefølje, der alene består af aktier eller obligationer.
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RISIKO 
Risikoen på disse investeringsprodukter er meget forskellig og dannes ud fra, hvad 
de enkelte produkter indeholder af investeringsmæssigt indhold. 

Når der investeres i obligationer, er der tre overordnede typer risici:

• Markedsrenten stiger - det betyder, at kursen på obligationen falder             
(Renterisiko)

• Udstederen kan ikke betale pengene tilbage (Udstederrisiko)
• Valutaen, som obligationen er udstedt i, falder i kurs – det betyder, at værdien 

af   obligationen falder (Valutakursrisiko)

Når der investeres i aktier, indebærer det en række risici for udsving i aktiens 
værdi, eksempelvis: 

• Selskabsspecifik risiko - vilkår og omstændigheder, der er specifikke for det 
pågældende selskab

• Sektormæssig risiko - udviklingen relateret til den sektor, selskabet tilhører
• Markedsrisiko - udviklingen i de finansielle markeder, som kan påvirkes af bl.a. 

makroøkonomiske forhold, politiske forhold, men også investorers interesse 
for investering i aktier

 
Ovennævnte risici kan enkeltvis eller i kombination i værste fald betyde, at det 
investerede beløb kan være tabt.

Alternativers risiko bærer ofte elementer fra enten aktier og obligationer eller et 
mix af disse.

Der investeres typisk i både danske og udenlandske værdipapirer. Udenlandske 
værdipapirer har ud over kursrisikoen også en valutakursrisiko, der kan have stor 
indflydelse på det samlede afkast.

Når der investeres i råvarer, så påvirkes investeringen ikke kun af de finansielle 
markeder, men i højere grad også af forhold som naturkatastrofer, krige eller 
lignende.

Produkterne i denne produktkategori vil typisk have større kursudsving end mere 
traditionelle investeringer, idet gearing og illikviditet kan forstærke udsving i 
kursværdierne.

LIKVIDITETSRISIKO
De fleste produkter i denne kategori har typisk ringere likviditet i markedet end 
traditionelle obligationer og aktier. Du kan ikke regne med en løbende prisfast-
sætelse af produkterne, og der kan være perioder, hvor det ikke er muligt at sælge 
produktet.
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INVESTERINGSFORENINGER/FONDE
Hvis du investerer i komplekse investeringsprodukter via investeringsforeninger/
fonde, får du de samme egenskaber, som ved køb af enkelte komplekse investerings-
produkter, men du kan få en bedre risikospredning på forskellige produkter/udste-
dere og en løbende pleje af dine investeringer.

PRODUKTDOKUMENTATION
Det er vigtigt, at du som investor sætter dig grundigt ind i produkternes egenskaber. 
Der er som regel ekstra produktdokumentation på produkterne i denne kategori,   
f.eks. brochurer, faktaark, prospekter el.lign. Efterspørg disse dokumenter og 
gennemgå dem med din rådgiver.

DIT ANSVAR SOM INVESTOR
I hvor høj grad komplekse investeringsprodukter passer i din portefølje afhænger 
bl.a. af din risikovillighed og tidshorisont i din investeringsprofil. Hvis du er i tvivl om, 
hvorvidt et produkt er passende, bør du søge mere information og rådgivning eller 
undlade at investere i produktet.


