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Idé bag produktets udformning

Beskrivelse af produktet

Vi ser begyndende tegn på vækst i Europa efter finanskrisen, og tror på, at krisen er
bag os nu. USA har oplevet store stigninger i aktiekurserne, mens Europa sakker
langt bagud.

DAXK Sprinter 2018 er en aktieindekseret obligation i EUR. Indfrielseskursen følger
udviklingen i det tyske aktieindeks, DAXK, som indeholder 30 af de største tyske
aktieselskaber.

Produktet afhænger af tyske aktier, idet Tyskland som Europas primære
eksportnation vil have størst fordel af væksten i USA og resten af verden, og en
relativ svag valuta (EUR).

DAXK er et såkaldt prisindeks, hvilket betyder, at ordinære udbytter ikke medtages
ved beregning af værdiudviklingen.

Valutarisikoen på EUR vurderes at være beskeden, og mere end opvejes af
omkostningerne ved i stedet at lave produktet i DKK.

Deltagelsesgraden er 205,50% for eventuel stigninger og 100% for fald - dog er der
et loft for stigninger i indekset på 25%.
Danske investorer har fuld valutakursrisiko på udviklingen i EUR.

Risiko
Aktivklasse
Hovedstolsbeskyttelse
Valutarisiko
Udstederrisiko
Investeringshorisont
Risikomærkning

Fakta
Aktieindekseret
Ingen
EUR
Danske Bank A/S
Anbefalet til udløb

Fondskode
Udsteder
Udstedelsesdato
Udløbsdato
ÅOP (Ved tegning)
Deltagelse, op
Deltagelse, ned
Min. indfrielse
Max. indfrielse
Stykstørrelse
Børsnotering
Opbevaring

DK0030356704
Danske Bank A/S
12. februar 2015
12. februar 2018
0,83% p.a.
205,50%
100,00%
0
151,375
EUR 1.000
NASDAQ OMX
VP Securities
0
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Afkast-tabel
Indeksændring *

Underliggende aktiv – DAXK indekset
Indfrielseskurs

-100%
-50%
-25%
-10%
0%
10%
>+25%

Afkast % p.a. * *

0.00%
50.00%
75.00%
90,00%
100.00%
120. 55%
151.38%

-100,00%
-20,63%
-9.14%
-3,45%
0,00%
+6,43%
+14,82%

*) observeret ved udløb
**) i DKK under antagelse af uændret valutakurs

Startkurs

Aktuel kurs

Ændring

5.601,70

6.177,16

+10,27%
+21,11%

DAXK
Inkl. deltagelse

Afkastberegning
Tegningsværdi start
Indfrielsesværdi *
Forrentning*
Annualiseret *

EUR
100,00
121,11
+21,11%
+6,59%

Obligationskurs og valuta

DKK
744,33
901,21
+21,08%
+6,58%

*) under antagelse af, at renter og valutakurser på tidspunktet
for opgørelsen (pr. 15 nov. 2017) er uændrede ved udløb.
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