
VNG180324 Minifutures (Minilong o Minishort) 

Beskrivning av Minilong o Minishort 

Hävstångsprodukter som minifutures används för att kunna öka avkastningen genom 

hävstången men risken är högre pga att en felsatsning skapar större förluster. I värsta fall kan 

hela investeringen bli värdelös. Man kan aldrig förlora mer än det man betalt för minifuturen.  

Minilong används när man tror på en uppgång. 

Minishorts används när man tror på en nedgång.  

Produkterna har en finansieringsnivå o en stop loss (trading halt). Oftast har de en paritet på 1 

men undantag finns. Underliggande instrumentet kan vara en aktie eller ett aktieindex. När det 

underliggande instrumentet är en aktier har minifuturen oftast pariteten 1 men för index är det 

vanligt med 100 o 1000. Pariteten används för att få hanterbara belopp vid handeln av 

minifuturen. För ett instrument (aktie e index) så finns det oftast flera olika minilong o 

minishorts, men de har olika finansieringsnivåer o stopp loss-nivåer. 

Finansieringsnivån: Om banken köper aktien för att kunna sälja en minilong så avgör 

finansieringsnivån hur mycket man ”lånat” av banken o hur mycket man har som ”kontant-

insats”. Banken får betalt genom en ränta genom att man höjer finansieringsnivån för en mini-

long o sänker den för en minishort. Banken tar ut en kostnad genom att ändra finansieringsnivån 

(ca 3-5%/år) o tjänar på spreaden (skillnaden mellan köp- o säljkurs). På Avanzas hemsida finns 

en beräkning av avgifterna för varje instrument.  

Stop loss-nivå: Om kursen passerar stop loss-nivån (trading halt) så stoppas handeln för alltid i 

minifuturen. Samma dag som detta händer kan sälja tillbaka minifuturen till banken. Missar man 

detta får man vänta 1-2 veckor innan man får betalningen.  Stop Lossen är till för att skydda 

banken när kursen går åt fel håll. Normalt återbetalas restvärdet (=stop loss-finansieringsnivån).  

Paritet: Det är det antal minifutures som krävs för att få exponering mot en enhet av det 

underliggande instrumentet. Pariteten för aktier oftast 1 men index ofta 100 e 1000. 

Hävstång:  Kurs / värde på minifuture 

Beräkningsexempel för en Minilong 

Aktiekurs = 200 kr/aktie  Finansieringsnivå = 180 Stop Loss = 190 

ML-värde = aktiekursen – finansieringsnivån = 200 – 180  = 20 kr/st 

Hävstång = 200 / 20 = 10 ggr 

Kurs = +1% (2 kr) -> ML ändring = hävstång * ändring = 10 * +1% = +10% 

Kurs = -1% (2 kr)  -> ML ändring = hävstång * ändring = 10 * -1% = -10% 

 

Courtage: Courtagefritt hos Avanza Market vid handel över 1000 kr. Courtage om man handlar 

produkter från andra banker än Avanza.  
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Beräkningsexempel för en Minishort 

Aktiekurs = 200 kr/aktie  Finansieringsnivå = 220 Stop Loss = 210 

MS-värde = finansieringsnivån - aktiekursen = 220 – 200  = 20 kr/st 

Hävstång = 200 / 20 = 10 ggr 

 

Beräkningsexempel för en minishort med NDX (Nasdaq 100) som underliggande instrument 

Nasdaq 100 per den 23/3:  6508,09 

Finansieringsnivå:  7346,953 

Stop loss-nivå:  7199,67 

Paritet:   100 

Valutakurs (USD/SEK):   8,2313 kr/dollar 

 

MS-värde = (finansieringsnivån – kurs) * valutakurs / paritet = 

 = (7346,953 – 6508,09) * 8,2313 / 100 = 69,05 kr/st 

Vad händer om Nasdaq 100 sjunker till 2000 med oförändrad valutakurs? 

MS-värde = (7346,953 – 2000) * 8,2313 /100 = 440,12 kr/st (+537%) 

 

Varför ändras köp- o säljkursen trots att New York-börsen är stängd? 

Det finns terminer i Nasdaq 100 så trots att börsen är stängd så varierar det underliggande 

indexet. Handeln hos Avanza sker när den svenska börsen är öppen. Dessutom varierar 

valutakursen men den påverkan är betydligt mindre.  

 

Läs mer om Minifutures 

 

Länk till Avanzas Börshandlade produkter, Avanza Market, Hävstångsprodukter, Handla 

Minifutures & Turbos:  

https://www.avanza.se/borshandlade-produkter/avanza-markets/handla-mini-

futures.html?name=&underlyingInstruments=153761&page=1&sortField=FINANCING_LEVEL&s

ortOrder=DESCENDING  

Lär dig mer om minifutures hos Avanza:  

https://www.avanza.se/lar-dig-mer/avanza-akademin/borshandlade-produkter/hur-fungerar-

mini-futures.html   

https://www.avanza.se/borshandlade-produkter/avanza-markets/handla-mini-futures.html?name=&underlyingInstruments=153761&page=1&sortField=FINANCING_LEVEL&sortOrder=DESCENDING
https://www.avanza.se/borshandlade-produkter/avanza-markets/handla-mini-futures.html?name=&underlyingInstruments=153761&page=1&sortField=FINANCING_LEVEL&sortOrder=DESCENDING
https://www.avanza.se/borshandlade-produkter/avanza-markets/handla-mini-futures.html?name=&underlyingInstruments=153761&page=1&sortField=FINANCING_LEVEL&sortOrder=DESCENDING
https://www.avanza.se/lar-dig-mer/avanza-akademin/borshandlade-produkter/hur-fungerar-mini-futures.html
https://www.avanza.se/lar-dig-mer/avanza-akademin/borshandlade-produkter/hur-fungerar-mini-futures.html
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Lista på Minishorts (Underliggande=Nasdaq 100 o Riktning = Kort) 

 

Indikativ hävstång visas bara när börsen är öppen, dvs det finns köp- o säljkurs.  

 

 

 

Länk: http://www.mvu.se/VNG/bld/VNG180323.png  
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