
Kategori Risiko Produkt Specifikation og underliggende aktiv

Grøn Investeringsprodukter, 
hvor risikoen for at tabe 
hele det investerede beløb 
må betragtes som meget 
lille. Produkttypen er ikke 
vanskelig at gennemskue.

Obligationer Danske statsobligationer udstedt i DKK og EUR

Statsobligationer udstedt af eurolande i EUR og DKK*

Skibskreditobligationer og kasseobligationer udstedt af et 
skibsfinansieringsinstitut

Statsgaranterede erhvervsobligationer garanteret af et 
euroland med bruttogæld på mindre end 110 procent af 
landets BNP

Statsobligationer udstedt i EUR og DKK af EU-lande med en 
bruttogæld på mindre end 110 procent af landets BNP

Obligationer udstedt af Kommune Kredit

Realkreditobligationer udstedt af danske realkreditinstitutter

Obligationer udstedt af multilaterale udviklingsbanker i 
andre valutaer end DKK og EUR, som har nulvægt ved 
opgørelsen af eksponeringens risiko efter standardmetoden

Særligt dækkede obligationer (SDO) udstedt af danske 
penge- og realkreditinstitutter

Særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) udstedt af 
danske realkreditinstitutter

Junior dækkede obligationer og seniorgæld udstedt af 
danske penge- og realkreditinstitutter til finansiering af 
supplerende kapital til dækning af RO’er, SDO’er og SDRO’er

*Bemærk; der er i øjeblikket en forøget risiko ved handel i 
visse europæiske statsobligationer.

Gul Investeringsprodukter, 
hvor der er risiko for at 
det investerede beløb kan 
tabes helt eller delvist. 
Produkttypen er ikke 
vanskelig at gennemskue.

Obligationer Statsgaranterede erhvervsobligationer, garanteret af et 
Euroland med en bruttogæld på 110 procent og derover af 
landets BNP.

Statsobligationer udstedt i EUR og DKK af EU-lande med 
bruttogæld på 110 procent og derover af landets BNP.

Statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR.

Obligationer udstedt af multilaterale udviklingsbanker i 
andre valutaer end DKK og EUR, som har nulvægt ved 
opgørelsen af eksponeringens risiko efter standardmetoden

Udenlandske realkreditobligationer

Strukturerede indlån der hverken har en kompleks 
afkaststruktur eller vanskeligt gennemskuelige omkostninger 
forbundet med førtidig opsigelse

Aktier Aktier, der handles på et reguleret marked eller en alternativ 
markedsplads

Certifikater Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det 
investerede beløb

Investerings-
foreninger Produkter struktureret efter UCITS direktivet

Investerings- 
foreningsbeviser

Produkter struktureret efter UCITS direktivet

Andele i kapitalforeninger, som investerer i henhold til 
investeringsbegrænsningerne i medfør af §§157 a og 157 b i 
lov om finansiel virksomhed

ETF Obligationer | Aktier | Valuta | Renter | Indeks – produkter 
struktureret efter UCITS direktivet

Rød Investeringsprodukter, hvor 
der er risiko for at tabe mere 
end det investerede beløb, 
eller produkttyper, som er 
vanskelige at gennemskue.

Obligationer Erhvervsobligationer, som ikke er handlet på et reguleret 
marked (herunder handel på multilaterale handelsfaciliteter 
(MHF) og alternative markedspladser)

Strukturerede obligationer

Aktier Aktier som ikke handles på et reguleret marked (herunder 
handel på multilaterale handelsfaciliteter (MHF) og 
alternative markedspladser)

Certifikater Certifikater, hvor der kan tabes mere end det indskudte 
beløb

Optioner, futures og 
forwards Obligationer | Aktier | Valuta | Renter | Indeks | Råvarer

Investerings- 
ordninger

Andele i udenlandske investeringsinstitutter, som ikke 
investerer i henhold til investeringsbegrænsningerne i 
medfør af §§157 a og 157 b i lov om finansiel virksomhed

Spot FX Valutakryds

Swaps Renter | Aktier | Aktieindeks

CFD Råvarer | Aktier | Aktieindeks| Obligationer | Valuta

ETC Råvarer

ETF Obligationer | Aktier | Valuta | Renter | Indeks – produkter 
som divergerer fra UCITS direktivet

Produktrisiko:

Dansk finansielle virksomheder skal 

ifølge bekendtgørelse om risikomærkning 

af investeringsprodukter opdele 

investeringsprodukter, der sælges til 

detailkunder, i kategorien grøn, gul eller rød. 

Inddelingen sker ud fra en kategorisering, 

som Finanstilsynet har udarbejdet, som 

tager udgangspunkt i kundens risiko for 

at tabe det investerede beløb. I skemaet 

findes en risikoinddeling af de produkter, 

der kan handles hos Saxo Bank Koncernen 

via handels-platformen eller ved telefonisk 

henvendelse.




