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SEB Digitala Kina samlar 14 snabbväxande digitala kinesiska bolag. 
Aktiekorgen fokuserar primärt på bolag med bevisad tillväxtförmåga 
kombinerat med god lönsamhetsexpansion. Kina erbjuder en 
spännande kombination av kraftigt tjänste- och konsumtionsledd 
ekonomisk tillväxt samt samhällsförändrande digitalisering. Nedan 
sammanfattar vi huvuddragen i en längre analys där vi bland annat 
diskuterar Kinas övergång till tjänstesamhälle, den låga men snabbt 
ökande internetpenetrationen samt varje enskilt bolags affärsmodell 
och tillväxtutsikter.

Detta dokument beskriver ett certifikat skapat av SEB. Dokumentet är ett generellt försäljningsmaterial och ska inte 
ses som individuell investeringsrådgivning. Ej kapitalskyddad investering – hela kapitalet investerat i certifikatet kan 
förloras. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Certifikatet innebär en kreditrisk på SEB.

Som grund för vår djupdykning i Kina har vi ställt oss den 
centrala frågan; hur ser Kina ut år 2030? Vår bedömning är att 
svaret och framtiden blir tätt besläktade med de senaste årens 
kraftiga förändring av landets ekonomi, nämligen att tjänster 
och konsumtion växer snabbare än traditionell industri. Kina 
ser ut att ha inlett en lång epok där ekonomin övergår till ett 
tjänstesamhälle, likt alla mer utvecklade länder i världen. Enligt 
vår mening har digitalt baserade bolag särskilt ljusa tillväxtut-
sikter. Infrastrukturinvesteringar var Kinas första stora tillväxt-
motor medan industriell tillverkning var den andra – tjänster 
och konsumtion ser ut att bli nästa gigantiska drivkraft.

Kina är sedan 2014 världens största ekonomi (köpkraftjuste-
rat) och framväxten av en flera hundra miljoner människor stor 
medelklass är en oneklig global megatrend. En gradvis lägre 
ekonomisk tillväxttakt (från nuvarande 6,5 till cirka 3 procent), 
implicerar nästan en fördubbling av BNP till 2030. Tjänsteeko-
nomin har med nuvarande trender goda möjligheter att växa 
ännu snabbare (se grafen till höger).

I nuläget har ca 780 miljoner människor, 56 procent av befolk-
ningen, tillgång till internet i Kina, en siffra som växer kraftigt. 
Köpkraftjusterat kinesiskt välstånd per person (BNP/kapita) 
är över 16 000 dollar årligen. Det är endast 25 procent av 
USA:s, men har ökat snabbt (motsvarade 4 procent 1990). 
Konsumenternas plånböcker är mer välfyllda, vilket gör att den 
internationellt höga sparkvoten har minskat under de senaste 
åren, till förmån för bland annat flygresor, klädinköp och restau-
rangbesök.

Digitalisering i branscher som detaljhandel, logistik, bilar, tu-
rism, utbildning, finans, spel och kommunikation har under de 
senaste åren tagit stora kliv. Detta är däremot bara början på 
samhällsförändrande effekter, där ineffektivitet och oligopol 
kraftigt kan minskas i de flesta branscher. I detta certifikat har 
vi valt ut bolag i över 10 olika sektorer, där alla bolag är foku-
serade på att lösa branschspecifika problem. Vår förhoppning 
är att du ska finna dessa digitala bolag intressanta.

SEB Digitala Kina

Bolag i aktiekorgen

Bolag Sektor Initial vikt i %
Baozun Detaljhandel 14

Autohome Bilförsäljning 10
Bitauto Bilförsäljning 8

NetEase Spel och detaljhandel 8

Alibaba Detaljhandel, molntjänster 8

JD.com Detaljhandel 8

Baidu Annonsering, sökmotor 7

BEST Inc. Logistik 6
Ctrip Turism 6
Weibo Corp Kommunikationsplattform 6
TAL Education Utbildning 5

ZTO Express Logistik 5
Momo Kommunikationsplattform 5
Jianpu Tech. Finansiering 4

BNP-utvecklingen är starkast i tjänstesektorn

0

2

4

6

8

10

12

14

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

B
ilj

on
er

 U
SD

Tjänster Industri Jordbruk

Nuvarande nivåer

Källa: SEB

Christopher Lyrhem 
Equity Analyst 
Investment Strategy 

christopher.lyrhem@seb.se

 

I den fullständiga underliggande analysen visar vi hur två 
megatrender förenas genom kinesisk tillväxt och digitali-
sering, samt beskriver certifikatets alla bolag i detalj.  
Kontakta din rådgivare för att ta del av den analysen. 
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Certifikat – SEB Digitala Kina

Bolagsbeskrivning

Bolag i aktiekorgen
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Baozun erbjuder, likt amerikanska Shopify, hjälp med att 
bygga digitala försäljningsplattformar. Bolaget tillhandahåller en 
helhetslösning, inklusive design, utveckling, drift, IT-infrastruktur, 
kundtjänst, digital marknadsföring, lager och logistiktjänster. 

Ett för många okänt bolag är Autohome, en ledande internet-
destination för bilkonsumenter i Kina. Bolaget tillhandahåller ett 
digitalt gränssnitt för fysiska återförsäljare och erbjuder ett ex-
tensivt bibliotek av bilar. Bilmarknaden i Kina är världens största 
och digitaliseras alltmer för varje månad som går. 

Ett ytterligare bolag verksamt i denna bransch är Bitauto 
som också tillhandahåller en bilförsäljningsplattform över inter-
net. Bitautos särskiljande ambition är att även erbjuda krediter 
till konsumenter, en bransch som i nuläget till allra största del är 
kontantfinansierad.

Baidu är Kinas sökgigant med en marknadsandel på cirka 70 
procent. Baidu är endast cirka en sjättedel så stort som de störs-
ta IT-bolagen Alibaba och Tencent, men har ökat vinsten med 43 
procent i snitt under de senaste tio åren och breddar kontinuer-
ligt sin produktportfölj. Förutom den enastående sökplattformen 
som Baidu skapat, har bolaget ett antal ytterligare tillväxtdrivare 
som maskininlärning (artificiell intelligens), självstyrande bilar 
och internetbaserad videosändning likt amerikanska Netflix 
(iQiyi, som nyligen börsnoterades).

JD.com är den stora internetbaserade detaljhandelsutma-
naren till Alibaba och erbjuder cirka 270 miljoner aktiva kunder 
med ett brett sortiment av originalprodukter av hög kvalitet, 
inom kategorier som elektronik, hushållsapparater, kläder, 
heminredning, färsk mat etc. JD har till skillnad från Alibaba en 
egen infrastruktur för logistik och köper även in produkter från 
tillverkare, vilket också är en fundamental skillnad mot Alibaba 
som är en marknadsplats.

Alibaba är en digital marknadsplats där affärsmodellen bygger 
på en extremt effektiv distribution av produkter. Under 2014 
börsnoterades Alibaba, vilket blev världens största börsnotering 
– större än Google, Facebook och Twitter tillsammans. Alibaba 
är världens näst största detaljhandelsbolag och har en mark-
nadsandel om 50-60 procent i Kina, vad gäller internetrelaterad 
konsumtion av fysiska produkter, samt ca 8 procent av den totala 
detaljhandeln. Alibaba är verksamt inom handel av varor över inter-
net, men även digital media, molntjänster och digitala betalningar, 
sparande, finansiering och försäkring.

TAL Education är en modern utbildningsaktör på en stor och 
kraftigt växande marknad, med ett starkt varumärke byggt på en 
erkänt högkvalitativ undervisning, eget undervisningsinnehåll och 
goda studieresultat.

Vidare har vi Ctrip, delägt av Priceline, vilket driver Kinas 
motsvarighet till amerikanska Booking.com, en digital marknads-
plattform för resor, hotellvistelser och upplevelsepaket etc.

NetEase är ett snabbväxande spelbolag vars underliggande 
drivkraft är det globalt växande spelfenomenet (både i mobil och 
på dator). Den finansiella historiken är minst sagt imponerande 
med en årlig tillväxt om 36 procent under de senaste tio åren.

Weibo bedriver en social mikroblogg, vilket är en opinionsba-
serad social nätverksplattform. Weibo är den kinesiska motsva-
righeten till Twitter, men med cirka 20 procent fler månatliga 
användare (cirka 400 miljoner, jämfört med Twitters 330 miljo-
ner). Weibo levererade en enastående vinstmarginal om cirka 30 
procent ifjol (helt utan Donald Trumps dagliga åsikter).

Logistikbolaget Best Inc. bedriver en kapitallätt affärsmodell 
där de leasar fastigheter, varulager och sorteringscenter för att 
sammankoppla ett underleverantörsnätverk av transportaktörer. 
Best är byggt av tusentals franschisetagare som försörjer den 
internetbaserade detaljhandeln i landet.

ZTO Express är ett ledande logistikbolag i Kina och även 
ett av de största i världen vad gäller paketvolym. ZTO erbjuder 
expressleverans samt andra mervärdestjänster inom logistik 
via dess rikstäckande nätverk som täcker över 97 procent av 
landets städer.

Momo utvecklar och tillhandahåller en social kommuni-
kationsplattform som både är video-, text- och platsbaserad. 
Antalet månatligt aktiva användare ökade med 22 procent under 
2017 och nådde nästan 100 miljoner i slutet av året

Jianpu Technology Inc. är en internetbaserad plattform för 
finansiella produkter i Kina. Det är en renodlad plattform och tar 
således ingen kreditrisk, vilket de renodlade underleverantörerna 
gör (banker och kreditföretag etc.). Bolaget tillhandahåller fyra 
typer av låneprodukter, inklusive konsumentlån, lån till mindre 
företag, bolån och bilfinansiering.
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Faktablad 

Certifikat SEB Digitala Kina – aktiekorg

Produktnamn Certifikat SEB Digitala Kina

Kortnamn C1804DKINA

ISIN SE0010921627

Börsregistrering Nordic Derivatives Exchange (NDX)

Clearing EuroclearSweden AB

Valuta SEK

Emissionsdag Omkring den 6 april 2018

Noteringsdag Omkring den 9 april 2018
Startkurs 100 SEK
Startdag 9 april 2018
Slutdag 9 april 2021. SEB kan besluta att senare- 

lägga Slutdagen till 9 april 2022
Sista handelsdag Till och med 12 bankdagar innan Slutda-

gen
Slutlikviddag 10 bankdagar efter slutdagen
Observations-
perioder

Halvårsvisa, från Startdag till 15 oktober 
2018, därefter varje tidsperiod om ca 6 
mån.

Observationsdagar Den 15 oktober och den 15 april varje år.
Avgift 0,65% årligen fram till Slutdagen beräk-

nat på certifikatets värde.
Kurtage 0,35%

Bolag i aktiekorgen

Land Valuta Initial vikt i %
Baozun USA USD 14

Autohome USA USD 10
Bitauto USA USD 8

NetEase USA USD 8

Alibaba USA USD 8

JD.com USA USD 8

Baidu USA USD 7

BEST USA USD 6
Ctrip.com USA USD 6
Weibo Corp USA USD 6
TAL Education USA USD 5

ZTO Express USA USD 5
Momo USA USD 5
Jianpu Tech. USA USD 4

Aktierna är listade ADR:s; listade på New York Stock Exchange & 
NASDAQ. 

Minsta handelspost

500 certifikat (motsvarande ca 50 000 kronor vid certifikatets 
lansering).

Avkastning

Certifikatets värde är kopplat till utvecklingen på aktiekorgen. 
Viktiga faktorer för aktiekorgens utveckling är de ingående 
aktiernas marknadsvärdesutveckling, direktavkastning samt 
valutakursförändringar mellan aktiernas noteringsvaluta och 
svenska kronor. Aktiekorgen påverkas positivt om aktierna 
stiger i värde. Aktiekorgen påverkas även positivt om den 
svenska kronan sjunker i värde gentemot respektive akties 
noteringsvaluta.

Aktiekorgen

Aktiekorgen består av 14 kinesiska IT-aktier utvalda av SEB. 
Aktierna kommer att ges olika vikt baserat på värden på 
Startdagen. Ombalansering av korgen sker halvårsvis. Eventuell 
förlängning av Slutdagen från 9 april 2021 till 9 april 2022. 
Utdelningar återinvesteras i respektive bolag efter avdrag för 
tillämplig källskatt.

Ombalansering

Korgen ombalanseras halvårsvis och korgens sammansättning 
kommer att bestämmas utifrån nedanstående kriterier:

1. De två sämst presterande aktierna i korgen under 
Observationsperioden ska minskas med 20 % av sin egen 
portföljvikt på Observationsdagen. De övriga aktier gynnas 
andelsmässigt (pro-rata) med motsvarande portföljvärde. 

2. Ombalansering sker endast om en eller två aktier har gått 
ned med 10 % eller mer under Observationsperioden.

3. Om någon aktie har mer än 20% vikt av korgen, på 
Observationsdagen, justeras aktiens andel ned till 17%. 

4. Aktieutdelningar återinvesteras in i respektive bolag.

5. Om ett uppköp sker i någon av aktierna portioneras belopp 
ut pro-rata till övriga aktier i korgen.

Värdering

Certifikatet värderas dagligen baserat på aktuella 
stängningskurser för respektive aktie i aktiekorgen samt 
de relevanta valutakurserna för de underliggande aktierna 
(USD/SEK). Slutkurserna för respektive aktie i aktiekorgen 
på Slutdagen baseras på respektive akties genomsnittliga 
stängningskurs under de 10 sista värderingsdagarna. Syftet 
med detta är att minimera risken för att eventuella extrema 
värden ska påverka respektive akties slutkurs. Valutakurser för 
omräkning till svenska kronor fastställs på Slutdagen. 

Certifikat – SEB Digitala Kina, faktablad
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Andrahandsmarknad

Certifikatet kommer att noteras vid Nordic Derivatives Exchange 
(NDX) och SEB kommer dagligen att ställa köp- och säljkurser i 
certifikatet fram till och med 12 bankdagar innan Slutdagen baserat 
på kurserna för respektive underliggande aktie i aktiekorgen och 
aktuella valutakurser mellan respektive akties noteringsvaluta och 
SEK. Kontakta din rådgivare på SEB för handel.

Öppettider för handel

SEB kommer att ha öppet för handel vardagar 15.30-17.25.

Marknadsavbrott och andra särskilda händelser

I händelse av marknadsavbrott eller andra särskilda händelser 
har SEB rätt att justera värdet på certifikatet eller göra sådana 
ändringar i villkoren som SEB anser nödvändigt för att återspegla 
värdet på underliggande tillgång. Med marknadsavbrott eller 
andra särskilda händelser avses i detta fall händelser då handel 
med den underliggande tillgången avbryts eller att det inte finns 
någon officiell kurs att tillgå. 

Risker

Kreditrisk

Utgivare (emittent) av certifikatet är SEB. Det betyder att 
du som innehavare av certifikatet har en kreditrisk på SEB. 
Återbetalning och eventuell avkastning förutsätter att SEB kan 
fullgöra dessa åtaganden på Slutlikviddagen. En investering i 
ett certifikat omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. 
För mer information angående investerarskyddet hänvisas till 
”Information om SEB och dess värdepapperstjänster” och på 
www.seb.se, Spara & Placera/Insättningsgarantin.

Likviditetsrisk och andrahandsmarknad

SEB kommer att erbjuda möjlighet till köp och försäljning i 
certifikatet via handel direkt med SEB. SEB har rätt att stoppa 
köp och/eller försäljning av certifikat under vissa perioder, 
t ex vid bristande likviditet i den underliggande tillgången, 
vid marknadsavbrott i den underliggande tillgången eller vid 
tekniska fel hos SEB eller EuroclearSweden AB. Certifikatet 
kommer att listas vid NDX, men SEB har ej förbundit sig att agera 
market maker på NDX.

Specifik risk relaterad till underliggande korg

En korg består ofta av ett begränsat antal aktier med inriktning 
mot samma sektor eller aktier med likartad riskstruktur vilket 
gör att kurssvängningarna kan bli större jämfört med en 
bred indexexponering, samtidigt som risken mot de specifika 
sektorerna eller riskparametrarna är större jämfört med en bred 
indexexponering.

Respektive bolag i en korg bidrar med individuell risk, relaterad 
till den specifika aktien eller till sektorn och den geografiska 
marknaden där bolaget är verksamt. Innan en investering görs 
uppmanas investerare att undersöka dessa risker genom att läsa 
den senaste investeringsanalysen från SEB eller annan part som 
tillhandahåller analys på bolagen i korgen.

Valutarisk

Den underliggande tillgången handlas i annan valuta än svenska 
kronor (USD) och därför kommer värdet på certifikatet att 
påverkas av eventuella valutakursförändringar mellan dessa 
valutor. 

Marknadsrisk

Placeringar i finansiella instrument är alltid spekulation som ger 
möjlighet till värdestegringar och vinster, men som samtidigt 
innebär risk för värdeminskning och förlust. När du köper ett 
certifikat tar du en risk på prisutvecklingen i den underliggande 
tillgången som certifikatet är exponerat mot. Detta brukar kallas 
marknadsrisk. Om den underliggande tillgångens pris sjunker får 
du en negativ avkastning relaterad till nedgången. En eventuell 
hävstång medför att kursrörelserna i certifikatet är större än i 
den underliggande tillgången. Hastiga kursrörelser kan därmed 
snabbare utradera värdet på certifikatet. Detta certifikat har 
ingen hävstång utan exponeringen mot den underliggande 
korgen motsvarar det investerade kapitalet.

Certifikat med olika risknivå

Certifikat finns i olika varianter med olika risknivåer kopplade till 
den underliggande tillgången. På så sätt skapas certifikat både 
för dig som är försiktig och för dig som är mer riskvillig och vill ha 
chans till högre avkastning genom en så kallad hävstång. 

Detta certifikat har ingen hävstång utan exponeringen mot den 
underliggande korgen motsvarar det investerade kapitalet.  

Icke kapitalskyddad placering

Certifikatet är en icke kapitalskyddad placering och investerare 
måste vara medvetna om att hela det investerade kapitalet kan 
förloras.

Övrig information

Allmänt gäller

Placeringar i finansiella instrument är alltid spekulation som ger 
möjlighet till värdestegringar och vinster men som samtidigt 
innebär risk för värdeminskning och förlust. 

Certifikat – SEB Digitala Kina, faktablad



5

Grafen ovan visar en historisk simulering av aktiekorgens 
utveckling exklusive ev kurtage. Utdelningar är återinvesterade 
i respektive bolag, och utvecklingen är beräknad i SEK. 
Ombalansering av korgen sker halvårsvis.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 
De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och 
det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Källa: Infront, till 5 april 2018 
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SEB
106 40 Stockholm

Materialet i denna broschyr är inte avsett som individuellt 
anpassad rådgivning utan endast som ett hjälpmedel för 
investeringsbeslut. SEB ansvarar inte för det ekonomiska 
utfallet av placeringar eller andra åtgärder som skett med 
stöd av innehållet i denna broschyr. SEB ansvarar inte heller 
för materialets fullständighet. Bedömningar i materialet av 
framtida utfall har baserats på antaganden och bedömningarna 
utgör inte garantier om visst ekonomiskt resultat. Inför ett 
investeringsbeslut måste du därför förvissa dig om att du är 
införstådd med det finansiella instrumentets egenskaper och 
risker. Detta eftersom möjligheterna till vinst och risken för 
förlust, varierar mellan olika typer av finansiella instrument. 

Såväl SEB som andra emittenter ger ut ett flertal olika 
certifikat. Även om dessa produkter kan ha likartade namn kan 
de vara konstruerade på olika sätt. Investeraren bör därför 
uppmärksamma att jämförbarheten mellan olika certifikat, 
inklusive prissättningen av dessa, ofta är begränsad. För att få en 
helhetsbild av erbjudandet bör investeraren innan en investering 
i certifikat sker, ta del av Grundprospektet och vid osäkerhet ta 
hjälp av en rådgivare. 

Rådgivning

Om placeringen är en lämplig respektive passande 
investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild 
investerares egna förhållanden och denna broschyr utgör 
inte investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan 
rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv 
bedöma lämpligheten i att investera i placeringen ur hans 
eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina 
professionella rådgivare. En investering i placeringen är endast 
passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och 
kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen 
och den är endast lämplig för investerare som dessutom har 
investeringsmål som stämmer med den aktuella placeringens 
exponering, löptid och andra egenskaper.

Mer information om certifikatet hittar du på seb.se/bors-och-finans/strukturerade-placeringar/noterade-placeringar 

Att tänka på

Ett investeringsbeslut bör baseras på investeringsförslagets 
egna meriter men även hur investeringen passar in i den egna 
investeringsportföljen. 

Detta certifikat är tänkt för den som önskar en fokuserad 
aktieinvestering mot en portfölj av bolag verksamma inom den 
kinesiska IT-sektorn.

https://seb.se/bors-och-finans/strukturerade-placeringar/noterade-placeringar

