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Efter vinteruro sender OPEC+ olieprisen højere
En bred vifte af begivenheder og forceret nedlukning af oliespekulanter øger
usikkerheden og prisudsvingene gennem denne vinter. OPEC+ alliancens
proaktive Forward Guidance, underskud på oliebalancen og lavere ledig
produktionskapacitet sender Brent olieprisen op mod USD 80 senere i 2022.

Risikomærkning

•
•
•

Se venligst de sidste sider for forklaring.

Forward Guidance af OPEC+ løfter Brent efter vinterens uro
Vinteruro eskalerer – fundamental nettoeffekt begrænset
Olieefterspørgslen mod nye rekorder indtil år 2030

Kompleks
Ikke-kompleks

Forward Guidance af OPEC+ løfter Brent efter vinterens uro
Forceret nedlukning af oliespekulanter har forstærket den seneste måneds Figur 1 – Brent olieprognose
vinteruro, hvor Brent kortvarigt faldt til USD 65,70. Baggrunden var og er en vifte
af begivenheder, som har forøget usikkerheden om både olieefterspørgsel og udbud gennem denne vinter. Vi vurderer, at den usikre nettoeffekt af COVID19
( ), olieforbrugende landes salg fra strategiske olielagre ( ), stigende USD ( ),
produktskifte fra gas til olie ( ), La Nina ( ), Iran ( ) & Rusland ( ) fundamentalt ikke
begrunder en oliepris nær USD 65,70. Ikke mindst i lyset af, at globale
vækstudsigter og politisk vedtagne klimatiltag ufortrødent peger mod en
olieefterspørgsel på nye rekordhøje niveauer mindst indtil år 2030.
Gennem 2022 venter vi, at OPEC+ alliancens Forward Guidance og villighed til
proaktiv indgriben fastholder et mindre underskud på den globale oliebalance, og
derigennem også udsigten til en aftagende ledig produktionskapacitet. Den
samlede konsekvens er, at vinteruroen og prisudsvingene fortsætter, hvorefter
OPEC+ alliancens proaktive Forward Guidance, underskuddet på oliebalancen og
en lavere ledig produktionskapacitet igen sender Brent olieprisen op mod USD 80
senere i 2022. For 1. kvartal 2022 er olieprognosen nedjusteret til USD 78. For de
kommende år venter vi ufortrødent en usammenhængende klimaomstilling og
derigennem et højrisikoscenarie, hvor prisen for grøn omstilling er ustabilitet og
dyr energi.
Figur 2: Forceret nedlukning af oliespekulanter for USD 3,6 mia.
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Vinteruro eskalerer – fundamental nettoeffekt begrænset
Det er uomtvisteligt, at den seneste måneds mange begivenheder har forhøjet
usikkerheden omkring et ethvert estimat for denne vinters olieefterspørgsel og produktion. Nettoeffekten er dog på ingen måde givet, og det er vores kvalitative
vurdering, at viften af begivenheder ender ud i et forventet mindre olieunderskud
på balancen mellem efterspørgsel og produktion:
COVID19-smitten accelererer ( )
Deltavarianten af SARS-CoV-2 (corona) er stadig dominerende og meget
smitsom. Frygten er nu, at omikronvarianten er langt mere smitsom, og at denne
langt højere smitsomhed overtrumfer vaccinationernes effekt og bryder
sundhedssystemernes kapacitetsgrænse. Altså, en ny risiko for udbredte
nedlukninger og nedgang i den økonomiske aktivitet – herunder
olieefterspørgslen. Fakta er endnu sparsomme, og en hastig udrulning af en 3.
vaccination er igangsat som et modtræk.
Figur 3: Den 4. globale smittebølge er i gang
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All cases [of omicron] for which there is available
information on severity were either asymptomatic or
mild. So far, there have been no Omicron-related
deaths reported. This data should be assessed with
caution, as the number of confirmed cases is too low
to understand if the disease clinical spectrum of
Omicron differs from that of previously detected
variants.
Kilde: European Centre for
Disease Prevention and Control

Det er værd at bemærke, at de økonomiske konsekvenser af hver coronabølge
har været aftagende. Det er helt i ånd med erfaringerne fra tidligere økonomiske
chok (f.eks. 11. september terrorangrebet) i et signal om, at vi alle hurtigt evner at
tilpasse os en ny situation. Vi forventer ikke noget nyt økonomisk chok.
Olieforbrugende landes salg fra strategiske olielagre ( )
Olieforbrugende lande, som USA, Kina mfl., vil sælge olie fra deres strategiske
olielagre i et modtræk mod ”høje” oliepriser (og givetvis den høje inflation). USA har
intentioner om at sælge 50 mio. tønder olie svarende til, at OPEC+ i et potentielt
modtræk udskyder de annoncerede månedlige produktionsforhøjelser på
400.000 tønder olie per dag i godt 2 måneder.
Mens mere olie – alt andet lige - giver pres på prisen, så står det også lysende klart,
at OPEC+ hurtigt kan gribe ind. Og viljen til proaktivt at gribe ind bliver præcist
signaleret med meddelelsen fra OPEC+ efter december måneds
produktionsmøde, at ”The Meeting remains in session” (her).

“Agree that the meeting shall remain in session
pending further developments of the pandemic and
continue to monitor the market closely and make
immediate adjustments if required.”
Kilde: OPEC

2

Olieprognose/ 16.12.2021 12:00

22.01.2019

09:55

Det er samtidig vores vurdering, at de olieforbrugende landes
markedsintervention er ulogisk. Denne vinters energikrise er ikke centreret
omkring oliemarkedet, men derimod omkring lave gas- og kullagre i Europa og
Asien, som forårsager eksplosive prisstigninger.
Figur 4: Naturgaspriser stiger voldsomt denne vinter pga. lave lagre

Stigende USD ( )
Brent olie bliver prissat i US dollar, og det betyder, at udviklingen i valutakursen
smitter af på prissætningen af olie. Betydningen af valutakursudviklingen fremgår
også af vores modellering af Brent olie, hvor USD-kursens bevægelser forklarer
67% af udviklingen i Brent olie. Vores samlede model med oliefundamentaler og
USD forklarer hele 93% af Brent olieprisens udvikling.
Figur 5: Oliefundamentaler og dollarens betydning Brent olieprisen
Figur 6: Faktordominans

Det er derfor betydningsfuldt, at USD er styrket gennem det meste af 2021, og at
den tendens er taget til siden midten af november. Ser vi kun på kursudviklingen i
USD og indflydelsen på Brent olie, så vil en Fair Value for 1. kvartal 2022 være USD
56 og ultimo 2022 USD 64, mens oliefundamentaler isoleret set peger mod en Fair
Value på hhv. USD 88 og USD 92. Det er således tydeligt, at USD-styrken bremser
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en oliepris, som ”burde” handle langt højere alene baseret på vores fundamentale
prognose for oliebalancen gennem 2022.
I vores valutaprognose for USD gennem 2022 venter vi en stærk USD indtil
efteråret 2022, og derfor vil USD fortsat medvirke til at bremse en højere Brent
oliepris som signaleret af vores fundamentale prognose om en oliebalance i
underskud i 2022. Læs evt. mere i Overlegne amerikanske aktiver trækker USD
højere langt ind i 2022.
Produktskifte fra gas til olie ( )
Uroen og prisfaldet på oliemarkedet gennem den seneste måned er ikke indtruffet
på f.eks. markedet for naturgas. I denne uge lukkede naturgasprisen således på
det højeste niveau nogensinde! Det er relevant for efterspørgslen efter olie, idet
visse forsyningsselskaber har den tekniske kapacitet til at foretage produktskifte
fra naturgas til olie i produktionen af elektricitet og varme.
Figur 7: Prisstigninger åbner for produktskifte fra gas til olie

“Anyone lucky enough to have a cargo of gas to sell in
Europe could sell an all-gas BOE for $120 or more.
Bloomberg reported that the price on 1 October at a
key Dutch trading hub would be the equivalent of
$190/bbl of oil.”
Kilde: Journal of Petroleum Technology (link)

Beslutningen om et driftsøkonomisk produktskifte er kompleks, og der hersker
ingen konsensus til omfanget. Potentialet for højere olieefterspørgsel veksler
mellem 0,5 – 2 mio. tønder olie per dag over denne vinter afhængig af vejret.
Figur 8: Her amerikanske forsyningsselskabers mulighed for produktskifte
El-selskaber med teknisk kapacitet til naturgas og olie
Alle sektorer
Industrielle sektor
Kommercielle sektor
Elektricitetsselskaber, subtotal
Uafhængige producenter - både el og varme
Uafhængige producenter af enten el og varme
Elektricitetsselskaber
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Kilde: EIA og Jyske Bank
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La Nina ( )
Oftere og mere ekstremt vejr er en af konsekvenserne af den globale opvarmning,
som vil fortsætte i de kommende årtier. I praksis betyder det, at vi bl.a. bør være
forberedte på metrologiske vejrforudsigelser, som oftere omfatter ”dårlige”
nyheder i form af en koldere end normal vinter eller en usædvanlig varm sommer.
Det vil helt naturligt påvirke efterspørgslen efter energi – herunder olie.

“Projected [climate] changes in extremes are larger in
frequency and intensity with every additional increment of
global warming. Continued global warming is projected to
further intensify the global water cycle, including its variability,
global monsoon precipitation and the severity of wet and dry
events.”
Kilde: IPCC Climate Change 2021

Denne vinter (december – februar) er sandsynligheden for en koldere end normal
vinter på den nordlige halvkugle senest opjusteret til 95% af det amerikanske
center for klimaforudsigelser (her).
Dette er ikke mindst relevant denne vinter, hvor rekordhøje naturgaspriser
allerede nu motiverer til produktskifte til olie.
Figur 9: Igen er sandsynligheden for en koldere vinter løftet – nu til 95%
Sandsynlighed for vejrfænomener
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“La Niña is favored to continue through the Northern
Hemisphere winter 2021-22 (~95% chance).”
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Kilde: US Climate Prediction Center

El Niño 0.0
Kilde: US Climate Prediction Center og Jyske Bank

Geopolitiske risici omkring Iran ( ) & Rusland ( )
De israelske og amerikanske efterretningstjenester vurderer, at Iran har eller er
ganske nær besiddelsen af tilstrækkelig beriget uran til at lave et atomvåben. Er
dette korrekt, vil magtbalancen i Mellemøsten forrykkes, og det er ikke givet, at
Israel og Saudi Arabien kan acceptere en sådan situation.
Figur 10: Geopolitiske risici er endnu ikke indpriset

“Iran Nuclear Talks Head for Collapse Unless Tehran
Shifts, Europeans Say”
Kilde: New York Times (link)
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Sideløbende tøver eller forhaler Iran med at indgå en ny atomaftale med Vesten
og Kina (P5+1), og vi vurderer, at situationen indeholder en risiko for højere
risikopræmier – ikke mindst oven i olieprisen. Det er vores vurdering, at denne
vinters energikrise giver Iran ekstra selvtillid og gearing i forhandlingerne.
Og Iran er ikke alene om at udgøre en geopolitisk risiko for oliemarkedet. Rusland
har optrappet et stort antal militære tropper (175.000 iflg. USA) og udrustning i
grænselandet op mod Ukraine. G7-landene har svaret igen med en kraftig
fordømmelse og med en trussel om massive økonomiske sanktioner, hvis Ukraine
bliver angrebet (her). Det er vigtigt at pointere, at Rusland i et historisk perspektiv
altid har søgt at skabe en bufferzone mod Vesten, idet Rusland ikke har nogen
naturlige topografiske forhindringer over for en invasion (derfor føler Rusland sig
altid sikkerhedspolitisk usikker). Ukraines tilnærmelser til Nato er et no-go for
Rusland, og derfor vil Rusland strukturelt altid stræbe efter en større bufferzone
(land) mod vest. Udviklingen fremstår som eskaleret, og vi vurderer, at situationen
indeholder en risiko for højere risikopræmier – ikke mindst på olieprisen.
Det er vores samlede vurdering, at viften af begivenheder tydeligvis forhøjer
vinteruroen og usikkerheden omkring estimater af både olieefterspørgsel og produktion. Nettoeffekten har vi kvalitativt sat til et mindre underskud end
tidligere på oliebalancen i 1. kvartal 2022.
Figur 11: Vi venter underskud på den globale oliebalance i 2022

Olieefterspørgslen mod nye rekorder indtil år 2030
COP26-klimatopmødet betød flere og mere progressive målsætninger for
klimaomstillingen, men desværre ikke afgørende nye konkrete og vedtagne tiltag.
For oliemarkedet har det væsentlig betydning, at det åbenlyse klimagab mellem
faktisk vedtagne og nødvendige politiske målsætninger for at nå net-zero
udledning af drivhusgasser i 2050 fortsætter, og derigennem et signaler om status
quo!
Det er vores vurdering, at den udprægede mangel på at vedtage og eksekvere
politiske klimamålsætninger betyder, at efterspørgslen efter olie vokser hen mod
minimum 2030. Dette er ikke den eneste alvorlige konsekvens.

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
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En fortsat voksende olieefterspørgsel mod 2030 betyder, at enorme nye
olieinvesteringer (CAPEX) er nødvendige for at kunne levere den efterspurgte
mængde olie hen mod 2030.
Figur 12: Olieefterspørgslen vokser mod 2030 – politisk status quo dominerer
By 2040, exploration and production companies need to add
38 MMbD/D of new crude production from unsanctioned
projects”.
Kilde: McKinsey & Company (her)

“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)

“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

I vores øjne ser vi dermed ind i et scenarie med en høj sandsynlighed, hvor
olieefterspørgslen i ”værste” fald stagnerende på et højt niveau (omkring 96 mio.
tønder olie per dag), og i ”bedste” fald fortsætter sin hidtidige sammenhæng med
den globale økonomiske vækst og dermed nye rekorder mod mindst 2030.
Vi ser en meget lav sandsynlig for et scenarie, hvor olieefterspørgslen allerede nu
topper og indleder et udtalt fald i årene fremover.
Internationale energiorganisationer, som EIA, OPEC og IEA, forventer ingen
snarlig top i den globale olieefterspørgsel. Og i et scenarie med status quo, hvor vi
modellerer olieefterspørgslen via IMF’s 5-årsprognoser for BNP i OECD og ikkeOECD kan vi se konsekvensen, hvis verdens politikere ikke lukker gabet mellem
vedtagne klimatiltag og politiske målsætninger for klimatiltag, jf. figur 13.
Figur 13: Høj sandsynlighed for nye efterspørgselsrekorder i årene fremover

Jyske Bank venter en usammenhængende klimaomstilling og
derigennem et højrisikoscenarie: ”Prisen for grøn omstilling:
ustabilitet og dyr energi”

7

Olieprognose/ 16.12.2021 12:00

22.01.2019

09:55

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.

December 2022

OPEC+ produktionsaftale udløber
Kilde: Jyske Bank

Oversigt over olieprisrisici
Periode

Karakter

Vigtighed

Retning

Løbende

Sammenbrud i OPEC+ alliance

Høj

Ned

Ryster Saudi Arabien og Rusland på hånden i OPEC+ alliancen og falder tilbage til en
kortsigtet tilfredsstillelse af egne præferencer, så hersker der i vores øjne ingen tvivl om,
at verdens olieproduktion på kort sigt vil overstige efterspørgslen. Olieprisen kan i det
scenarie falde tilbage mod den amerikanske skiferolieindustris breakeven-pris (WTI) for
at dække driftsomkostningerne dvs. under USD 30. De ydre omstændigheder, som
motiverer Saudi Arabien og Rusland til at udsætte kortsigtede tilfredsstillelse kommer fra
hhv. Vision2030 og geopolitisk usikkerhed/frygt.
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 (land) 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: ustabilitet og dyr energi

Høj

Op

Dette efterårs 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 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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