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Få olieproducenter med evnen og viljen – høje priser forude
Fakta omkring verdens energiforbrug udfordrer forventningerne til den
grønne omstilling. Vores strategiske oliescenarie mod 2030 er præget af
udsigten til en voksende olieefterspørgsel, mens investeringerne halter
efter. Med en høj sandsynlighed bliver årene mod 2030 præget af ustabilitet
og dyr energi. Den strategiske risiko for olieprisen er opad.
•
•
•
•

Et foruroligende energiscenarie med en høj sandsynlighed
Paradokset og uoverensstemmelsen om vejen mod grøn omstilling
Enorme nødvendige fossile investeringer mod år 2030 og få producenter
OPEC+ på vej mod geopolitisk magt

Risikomærkning
Kompleks
Ikke-kompleks
Se venligst de sidste sider for forklaring.

Et foruroligende energiscenarie med en høj sandsynlighed
Figur 1 – Brent olieprognose
Ganske modsat den konventionelle fortælling om en grøn omstilling præget af et
faldende forbrug af olie og faldende priser, så peger fakta mod et andet og mere
foruroligende energiscenarie med en høj sandsynlighed. Jyske Banks strategiske
scenarie mod år 2030 peger desværre mod et stigende forbrug af fossil energi, en
ESG-dagsorden
som
bremser
nødvendige
olieinvesteringer,
en
markedskoncentration over mod OPEC+ og en geopolitisk magtforskydning i
favør af alliancens stater. Det er ikke givet, at olieproduktionen vil kunne
tilfredsstille en voksende olieefterspørgsel hen mod 2030. Vi ser en høj
sandsynlighed for et nyt energiregime præget af ustabilitet og dyr energi. Den
strategiske risiko for olieprisen er opad. Dette strategiske syn er i fokus i denne
måneds olieanalyse og -prognose.
Figur 2: Oliefundamentaler signalerer højere oliepris – US dollaren bremser
Figur 3: Faktordominans

På kortere sigt, dvs. i 2022 signalerer vores fundamentale prognose for olielagre
og terminskurve, at Brent olieprisen burde handle omkring USD 90, jf. figur 2.
Denne fundamentale virkelighed er styret af OPEC+ og alliancens proaktive
Forward Guidance, som hver måned bliver revurderet på energiministrenes
møder. Brent olieprisen bliver dog holdt tilbage af en stærk US dollar, og vi
forventer, at en overvurderet USD vil fortsætte indtil efteråret 2022. Vores
olieprognose for 2022 er ikke ændret.
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Paradokset og uoverensstemmelsen om vejen mod grøn omstilling
Verden er uomtvisteligt på vej mod en nødvendig grøn energiomstilling, og den vej
oplever en acceleration i politiske målsætninger og investorinteresse oven på den
globale COVID19-pandemi. Verdensopinionen omfavner den vedvarende energi,
som står til at blive mere end fordoblet hen mod år 2050. Umiddelbart kan det give
anledning til at tro, at vejen mod den grønne omstilling er forankret og alt er godt.
Fakta peger desværre mod et scenarie, som med høj sandsynlig, leder til et nyt
energiregime præget af ustabilitet og høje priser hen mod 2030. Mens den
konventionelle opfattelse af en grøn omstilling omfatter fortællingen om faldende
efterspørgsel efter fossil energi og et samtidigt kollaps i de fossile energipriser,
viser langtidsprognoser fra både olieforbrugende- og producerende agenturer og
institutioner (EIA, IEA, IEF og OPEC) en helt anden virkelighed. I 2030 vil det globale
fossile energiforbrug være lidt højere, og i 2050 udgør den fossile energi 70% af
forbruget. Med en høj sandsynlighed bliver vejen mod den grønne omstilling
meget anderledes end vejen efter en grøn omstilling.
Figur 4: Fossilt energiforbrug stiger sandsynligvis til nær 70% i 2050

Al for lidt
fremskridt
… er den sandsynlige
virkelighed

“One of the greatest tragedies of life is the murder of a
beautiful theory by a gang of brutal facts.”
Kilde: Benjamin Franklin

Kan det virkelig være rigtigt? I optakten til COP26-mødet i Glasgow udarbejdede
IEA en analyse, hvor prognosen for olieefterspørgslen er opdelt ift. hvilke politiske
klimatiltag, som globalt er vedtaget, annonceret og nødvendige.
Figur 5: Status quo dominerer den politiske handlekraft
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Det er vores konsekvensvurdering af IEA-analysen, at olieefterspørgslen mod
2030 med en høj sandsynlighed enten vil være uforandret eller højere. Og ikke
væsentlig lavere, som ellers følger af den konventionelle fortælling om en grøn
omstilling.
Udfaldet af COP26-klimatopmødet i november blev præget af flere nye
annoncerede politiske målsætningen, mens faktisk vedtagne politiske klimatiltag
desværre var fraværende. Situationen peger mod, at status quo dominerer, og
handling falder efter tiden.
Der eksisterer naturligvis også det scenarie, at vi pludseligt oplever et teknologisk
gennembrud, som f.eks. gør det muligt på forsyningsniveau (kraftværker) at lagre
den elektricitet, som de primært vejrafhængige vedvarende energikilder skal
producere i fremtiden. Bliver et sådant håb til virkelig, vil det fuldstændigt ændre
langtidsprognoserne for fossil energi. Udfordringen omkring et sådant scenarie
er, at scenariet må tillægges en lav sandsynlighed (Unknown, Unknowns), og
derigennem bliver scenariet ikke operationelt.

COP26 outcome… according to the UN SecretaryGeneral, “reflects the interests, the contradictions,
and the state of political will in the world today”.
Kilde: FN (her)
U.S.-China Joint Glasgow Declaration on Enhancing Climate
Action in the 2020s:
“The two countries reaffirmed the temperature goals of the
Paris accord, which has a stretch target of limiting warming to
1.5 degrees Celsius and recognized there is a gap between
current policies and what needs to be done, Xie said.”
Kilde: Bloomberg

Figur 6: Eksponent for den globale grønne opinion - 19-årige Greta Thunberg

The Wonders of Greta Thunberg
Kilde: Vogue Scandinavia og Jyske Bank

Det modsatte er tilfældet med den offentlige opinion omkring den grønne
omstilling. Vi vurderer, at den voldsomme efterspørgsel efter at lytte til den unge
klimaaktivist, Greta Thunberg, står som en eksponent for, hvor højt den grønne
omstilling står på den globale agenda og i den folkelige opinion. Den folkelige
opinion ønsker en grøn omstilling, og politikerne svarer tilbage med
klimamålsætninger. Scenariet med et folkeligt krav om en grøn omstilling vil
accelerere den globale ESG-dagsorden, og det scenarie har i vores øjne en høj
sandsynlighed og samtidig er scenariet operationelt.

Figur 7: Greta Thunberg ved COP26

Kilde: CNBC

Når vi venter en accelererende ESG-dagsorden med en høj sandsynlighed, så er
der afledte konsekvenser for olieproducenterne:
•

Rettigheder til nye olieboringer bliver mere vanskelig at erhverve
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•
•
•
•

Investorer/kapitalforvaltere fraskriver sig muligheden for at investerer i
fossile energiselskaber
Investorer, som endnu er villige til at gå imod den folkelige opinion, vil
kræve et højere kapitalafkast (ROE) af olieselskaberne
Adgangen til fremmedkapital til brug for olieinvesteringer (CAPEX) bliver
vanskelig
Olieselskabernes behov for at benytte eget frit cash flow til investeringer
(CAPEX) stiger

“Norway’s trillion-dollar wealth fund sold the last of its
investments in fossil fuel companies (her)”.
Kilde: Vox

Samlet set er konsekvensen, at olieselskaber under indflydelse af ESGdagsordenen kommer til at opleve et fjendtligt miljø, som bremser evnen til at
fastholde og vækste olieproduktionen.
I vores øjne er det derfor ikke givet, at ligningen går op mellem fremtidens
olieefterspørgsel over for en ESG-dagsorden, som bremser både investeringer
og produktion. Vi anser det for en illusion, at verden ”bare” burde stoppe med at
investerer i olieindustrien. En illusion, som i givet fald åbner for et kæmpe gab
mellem efterspørgsel og produktion, jf. figur 8, og derigennem en dystopisk høj
oliepris nødvendig for at fjerne tilstrækkelig efterspørgsel. Verden har endnu brug
for massive investeringer i olieindustrien. I vores øjne er dette et faktum.
Figur 8: Ligningen mellem efterspørgsel og produktion mangler massiv CAPEX

“Transition-related spending is gradually picking up but
remains far short of what is required to meet the rising demand
for energy services in a sustainable way. At the same time, the
amount being spent on oil appears to be geared towards a
world of stagnant or falling demand.”
Kilde: IEA OMR oktober 2021

Enorme nødvendige fossile investeringer mod år 2030 og få producenter
Produktivitetsforbedringer kan og har sænket behovet for olieinvesteringer
(CAPEX) for at tilfredsstille verdens olieforbrug. Olieinvesteringerne er allerede nu
en skygge af sig selv sammenlignet med 2013/14, og mens der er en naturlig
forsinkelse mellem en olieprisstigning og olieinvesteringer, så har investeringerne
i 2021 i bedste fald stabiliseret sig, jf. figur 9.
De senere års lave investeringsniveau i olieindustrien kan ikke fortsætte, hvis
olieproduktionen skal kun følge med en efterspørgsel, som er uændret eller
stigende hen mod minimum 2030. Det er ikke vedvarende muligt at tære på et
eksisterende kapitalapparat uden produktionsnedgang.

By 2040, exploration and production companies need to add
38 MMbD/D of new crude production from unsanctioned
projects”.
Kilde: McKinsey & Company (her)
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Figur 9: CAPEX i olieindustrien er en skygge af sig selv

“An analysis by the IEF, in partnership with BCG, suggests that
industry investment will have to rise over the next three years
by at least 25% yearly from 2020 levels to stave off a crisis.”
Kilde: IEF (her)

Af den nødvendige olieproduktion i 2030 skal 35% komme fra olieinvesteringer,
som endnu ikke er endeligt godkendte, mens 65% af olieproduktionen kræver
vedvarende investeringer i vedligeholdelse (her).
OPEC vurderer i absolutte termer, jf. figur 10, at globale nødvendige
olieinvesteringer årligt skal være omkring USD 350 mia., og at betydelige
nødvendige investeringer er koncentreret omkring skiferolieindustrien i USA. Hen
mod 2030 har verden således behov for olieinvesteringer på samlet USD 3750
mia.
Figur 10: Kraftigt CAPEX-behov specielt fra amerikansk skiferolieindustri

Et tilsvarende opråb i IEF’s rapport om nødvendige olie- & gasinvesteringer hen
mod 2030 for at matche efterspørgslen, så skal de globale investeringer årligt
fordobles fra 2021-niveauet og hen mod 2030. De senere års investeringsniveau
er ikke vedvarende holdbart.
Vi ser en begrundet og væsentlig tvivl, om det er sandsynligt, at olieindustrien kan
fremskaffe en så stor kapital i lyset af det fjendtlige miljø, som følger af den
accelererende ESG-dagsorden.
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Figur 11: Investeringerne skal fordobles hen mod 2030

“At present, renewable energy has not yet proven sufficiently
scalable to meet rapidly rising demand... The combination of
insufficient production capacity of renewable energies in the
short run, subdued investments in fossil fuels and rising carbon
prices means that we risk facing a possibly protracted
transition period during which the energy bill will be rising. Gas
prices are a case in point.”
Kilde: Isabel Schnabel, ECB

Udover udfordringerne omkring de alt for lave olieinvesteringer for at møde
fremtidens olieefterspørgsel hen mod 2030, så ser vi også en udvikling, hvor det
bliver mere og mere tydeligt, at der foregår et strukturelt skifte mellem to grupper
af olieproducenter. En gruppe med ”evnen og viljen” og en gruppe ”uden evnen
eller viljen”, jf. figur 12. Et landeeksempel fra sidstnævnte gruppe er Danmark.
Figur 12: En vigende gruppe af olieproducenter med evnen og viljen

I årene mod 2030 venter vi en større markedskoncentration
omkring en lille gruppe af dominerende olieproducenter,
hvis motiver og handlinger får en stadigt større priseffekt.

Gruppen af olieproducenter med både evnen (reserver) og viljen (adgang til kapital
og upåvirket af ESG-dagsorden) vil svinde yderligere ind hen mod 2030.
Konsekvensen er, at vi ser ind i en fremtidig markedsstruktur, som bliver
domineret af færre og færre store producenter, hvis individuelle motiver og
handlinger (kommerciel og politisk) vil få en stadigt større priseffekt. Efter 2030
svinder gruppen yderligere ind.

Efter 2030 svinder den dominerende gruppe yderligere ind.
Kun kernen af OPEC & Brasilien, Guyana, Canada, Rusland
og Kasakhstan vil kunne bevare evnen og (måske) viljen.

OPEC+ på vej mod geopolitisk magt
Det er vores vurdering, at den grønne omstilling paradoksalt - og med en høj
sandsynlighed – er medvirkende til at skabe en større markedskoncentration hen
mod 2030. Udover en større priseffekt fra den dominerende gruppes handlinger,
så venter vi, at OPEC+ øger sin markedsandel på bekostning af alle andre. Vi venter
6

Olieprognose/ 14.01.2022 10:00

22.01.2019

09:55

samtidigt, at OPEC+ står til at vinde geopolitisk magt gennem sin voksende
betydning på et energimarked, hvor olie og gas står til at øge andelen af verdens
primære energiforbrug.
Vores synspunkt bygger på den virkelighed, at OPEC+ alliancen består af stater,
som både relativt og sandsynligvis også absolut bliver mindre negativt påvirket af
en accelererende ESG-dagsorden, og med ufortrøden adgang til statslig kapital til
brug for de olie- og gasinvesteringer, som sikrer, at alliancen både kan fastholde
og vækste produktionen.
Figur 13: De som ikke er begrænset af ESG & CAPEX vinder markedsandele

På vejen mod en grøn omstilling vil OPEC+ og alliancens individuelle stater vinde
geopolitisk magt gennem en endnu større markedsbetydning for pris,
oliemarkedets balance og viljen til at investere i ledig produktionskapacitet.
Principielt vil ledig produktionskapacitet hos kommercielle olieselskaber kun
forekomme, når markedsprisen er lavere end produktionsomkostningen. Taktisk
må vi forvente, at det energipolitiske trumfkort kan blive spillet under fremtidige
geopolitiske konfrontationer (tænk eksempelvis Rusland vs. Nato).
Figur 14: OPEC’s ledige produktionskapacitet øger geopolitisk magt mod 2030
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Vores samlede strategiske syn på den grønne omstillings kompleksitet, krav,
udfordringer og konsekvenser hen mod år 2030 har vi stillet op i figur 15. Det er et
strategisk syn, som vi vurderer, har en høj sandsynlighed.
Scenariets primære risici ser vi koncentreret omkring håbet om et teknologisk
gennembrud og en ændret politisk vilje til eksekvering af de mange imponerende
klimamålsætninger.
Figur 15: Vejen mod grøn omstilling… med en høj sandsynlighed
Parisaftalen: Stop for drivhusgasser i 2050

Krav:
Overgang til
vejrfølsomme vind, sol
og vand m.m.

Krav:
Afvikling af kul, olie og
naturgas

Udfordring 1:
ESG-dagsorden bremser
nødvendige
investeringer i fossil
energi. Den ledige
kapacitet svinder ind

Udfordring 2:
Volatil produktion fra
vejrfølsomme
energikilder... som ikke
kan lagres

Udfordring 3:
Det ikke givet, at
verdens olieproduktion
kan følge en voksende
efterspørgsel

Konsekvens:
Ustabilitet og dyr energi

Konsekvens:
Oftere og større
prisudsving

Konsekvens:
Geopolitiske risici
omkring energisikkerhed
og
markedskoncentration

Konsekvens:
Ultimativ risiko for social
uro

Konsekvens:
Et kontrovertielt
energiregime på vejen
mod grøn omstilling

Kilde: Jyske Bank

Ganske modsat den konventionelle fortælling omkring en grønne omstilling med
lavere forbrug af fossil energi, så peger fakta desværre mod et ny energiregime. Et
nyt og mere volatilt energiregime, hvor risikoen er dyr energi. Vejen mod den
grønne omstilling kan blive meget forskellig fra vejen efter den grønne omstilling.
Energikrisen i denne vinter med uhørte prisstigninger og udsving, kan meget vel
vise sig at blive den første oplevelse af et nyt energiregime i tiden hen mod 2030.
Figur 16: Et nyt og mere volatilt energiregime

Den første
oplevelse af et nyt
energiregime?
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Kalender over vigtige begivenheder
Tidspunkt

Begivenhed

Månedlig indtil dec. 22

Møde i OPECs tekniske komite og efterfølgende beslutning
blandt OPEC+ alliancens olieministre.

Juni 2022

IEA publicerer rapport med anbefalinger om ”praktiske skridt til at
bringe de globale kulemissioner på linje med vejen til net zero i
2050, samtidig med at det sikres, at de ændringer, dette medfører,
er retfærdige og overkommelige, især for udviklingsøkonomier”.

Juli 2022

Fixing af Brent oliepris inkluderer nu også USA’s WTI Midland. Se
evt. mere her.

1. august 2022

Haitham Al-Ghais tiltræder som ny generalsekretær for OPEC

December 2022

OPEC+ produktionsaftale udløber
Kilde: Jyske Bank

Oversigt over olieprisrisici
Periode

Karakter

Vigtighed

Retning

Løbende

Sammenbrud i OPEC+ alliance

Mellem

Ned

OPEC+ alliancen ledet af Saudi Arabien og Rusland er en kæmpe succes med
implementeringen af Forward Guidance, som kendt fra pengepolitiske centralbanker. De
ydre omstændigheder, som motiverer Saudi Arabien og Rusland kommer fra hhv.
Vision2030 og geopolitisk usikkerhed/frygt. Vi vurderer, at alliancens tidligere så frygtet
hovedmodstander – den amerikanske skiferolieindustri – udgør en lavere risiko efter, at
accelererende ESG-krav og nye højere afkastkrav fra aktionærer sænker de amerikanske
olieselskabers muligheder og vilje til ubegrænset vækst.
2021/2022

Geopolitisk konflikt med Iran & Rusland

Mellem

Volatil

USA i regi af P5+1-lande forhandler med Iran om en ny atomaftale. Iranerne tøver og
søger sandsynligvis at nå tilstrækkelig beriget uran til at lave et atomvåben. Det er et
katastrofescenarie for Israel og Saudi Arabien. Eskalerer konflikten forhøjes
risikopræmien på olie, mens en aftale betyder mere olie på verdensmarkedet. USA og
Vesten er i konflikt med Rusland, som strukturelt ønsker en større bufferzone (her) mod
vest i lyst af Ruslands historiske erfaringer med invasion fra vest (Sverige, Frankrig og
Tyskland). Angriber Rusland f.eks. Ukraine stiger risikopræmien på olie (og naturgas).
Løbende

Grøn omstilling: ustabil og dyr energi

Høj

Op

Denne vinters eksplosive prisstigninger på fossil energi kan i vores øjne udtrykke
begyndelsen på et nyt og mere volatilt energiregime på vejen mod en grøn omstilling. En
usammenhængende energiomstilling samtidigt med en ESG-dagsorden, som bremser
overgangsinvesteringer i en endnu nødvendig fossil produktion vil uundgåeligt lede til en
mindre ledig produktionskapacitet i bl.a. olie. En fremtidig lav ledig produktionskapacitet
betyder, at oliebalancen bliver mere følsom for både konjunkturudsving, geopolitiske
konflikter og en ustabil vejrafhængig grøn energiproduktion. Vi vurderer, at de
kommende års energiproduktion ikke er givet at kunne tilfredsstillende en ufortrødent
voksende global energiefterspørgsel.
Løbende

USA vs Kina – en strukturel magtkamp

Middel

Volatil

USA’s storpolitiske strategi er rette mod at koncentrere sin fokus og ressourcer mod
Kinas fremmarch i en intensiveret indsats for at fastholde USA's eneherredømme på den
globale scene. Udfaldet er ikke givet, men omfatter cyklisk eskalering, som især vil påvirke
olieefterspørgslen (militærkonflikt=op vs handelskonflikt=ned). Vi vurderer, at USA ikke
vedvarende kan bremse Kinas fremdrift… og derfor at magten i verdens må deles mellem
mere end én (multipolar verden). Dette indikerer en mere volatil fremtid (her).
Kilde: Jyske Bank
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Vigtig Investorinformation
Jyske Bank A/S (Vestergade 8-16, DK-8600 Silkeborg, CVR-nr. DK-17616617) er under tilsyn af Finanstilsynet.
Analysen er baseret på informationer, som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar for disse informationer rigtighed eller for dispositioner
foretaget på baggrund af analysens informationer eller vurderinger. Analysens vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel. Analysen er til personligt brug for
Jyske Banks kunder og må ikke kopieres. Hvis ikke andet er anført er kilden Jyske Bank.
Dette materiale er en investeringsanbefaling, som er udarbejdet i overensstemmelse med de juridiske krav om objektiv fremlæggelse af investeringsanbefalinger og
kravene om investeringsanalysens uafhængighed.

Interessekonflikter
Jyske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og undgå interessekonflikter, og dermed sikre en objektiv udarbejdelse af analyser. Disse procedurer er
indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter analyseaktiviteterne i Jyske Markets, der er en forretningsenhed i Jyske Bank.
Herudover må analytikere i Jyske Bank ikke have positioner i de papirer, som de udarbejder analyser om. Dækker en analytiker ind for den ansvarlige analytiker ifbm.
sygdom, forretninger o.l. så må denne ikke handle i det pågældende papir på dagen for publicering af analysen og dagen efter. Jyske Bank kan tillige have positioner i
de papirer, der analyseres og vil ofte have et forretningsmæssigt forhold til de analyserede virksomheder eller udstedere af de analyserede papirer. Analytikerne
modtager ikke betaling fra enheder med interesse i analysen.
Analyser er ikke blevet forelagt udstederen forud for offentliggørelse (medmindre andet er angivet).
Læs mere om Jyske Banks politik om interessekonflikter på:
https://jyskebank.com/da/investinfo

Modeller
Jyske Bank anvender en eller flere af følgende modeller:
•
Simpel regressionsmodel, hvor olien værdiansættes via variabler som f.eks. udviklingen i lagre, udbudssituationer, efterspørgsels indikatorer, råvarepriser
og volatiliteter.
•
Jyske Markets økonomiske forventninger til vækst, inflation, pengepolitik indgår i modelvariabler.
•
Positionering, markedspsykologiske vurderinger, spilteoretisk scenarioanalyse og mønstergenkendelsesteknik indgår i vurderingsmaterialet.

Anbefalingsbegreber
Prismål
Prismål afspejler den retning, som olieprisen forventes at bevæge sig i over en given horisont (retning og styrke). Prismålet er et skøn for, hvor vi med overvejende
sandsynlighed forventer at se olieprisen på den angivne horisont. Prismålet bør derfor ikke betragtes som et præcist minimum eller maksimum for olieprisen i den
pågældende periode.
Anbefalinger
Den enkelte kunde bør i samarbejde med sin rådgiver altid forholde sig til den udvalgte anbefaling og strategi i forhold til kundens risikoprofil og formål.

Opdatering af analysen
Kursmål med forskellige horisonter ud til et år fastsættes månedligt.
Anbefalinger og strategier udsendes og opdateres på ad hoc basis.

Risiko
Investering og handel med valuta og renter er behæftet med risiko, hvorfor vurderinger og evt. anbefalinger i denne analyse kan være forbundet med risiko. Se selve
analysen for vurdering af evt. risici. Anførte risikofaktorer og/eller følsomhedsberegninger i analysen kan ikke ses som udtømmende.

Afkast og kursudvikling
De i analysen vurderede fremtidige og historiske afkast er afkast før omkostninger og skattemæssige forhold, da afkast efter omkostninger og skattemæssige
forhold, vil være individuelt afhængig af kunde-, opbevarings-, volumen-, markeds-, valuta- og produktspecifikke vilkår. Det er ikke givet, at et anført forventet
fremtidigt afkast vil stemme overens med den faktiske udvikling. De anførte forventede, fremtidige afkast er udelukkende udtryk for vores bedste vurdering.
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ.
Prognoser i analysen kan ikke med sikkerhed anvendes som en sikker indikator for fremtidige afkast.
Oplyste renter og kurser i materialet er enten seneste observerede i markedet jf. påførte tidsstempel. For realkreditobligationer henvises til Jyske Realkreditss
hjemmeside www.jyskerealkredit.dk/erhverv/kurser. Det er vigtigt at understrege, at de oplyste renter og kurser ikke er handlebare for kunden.

Risikomærkning
Grøn: En type af investeringsprodukt er i kategorien grøn, hvis risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, og produkttypen ikke er
vanskelig at gennemskue.
Gul: En type af investeringsprodukt er i kategorien gul, hvis der er risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist, og produkttypen ikke er vanskelig at
gennemskue.
Rød: En type af investeringsprodukt er i kategorien rød, hvis der er en risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller hvis produkttypen er vanskelig at
gennemskue.

Kompleksitet
For at et produkt kan betegnes som ”Ikke-kompleks”:
•
Skal det kunne afhændes, indløses eller på anden måde realiseres til en offentligt tilgængelig kurs.
•
Skal det ikke indebære en faktisk eller potentiel forpligtelse for kunden, som overstiger udgiften ved erhvervelsen.
•
Skal prissætning fastsættes uden reference til andre værdipapirers priser, samt andre indekser og mål.
•
Skal der findes let forståelige, offentligt tilgængelige oplysninger om produktets karakteristika.
•
Må produktet ikke være et derivat.
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