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21 Aktieindekset KFX
21.1 Grundlæggende information om indekset

21.1.1

Navn

KFX-indekset.

21.1.2

Formål

Formålet med indekset er at belyse kursudviklingen for de 20 mest omsatte aktier på Københavns Fondsbørs og herunder fungere som underliggende instrument for visse finansielle derivater, fx futures og optioner.

21.1.3

Dækning

KFX-indekset består af 20 aktieklasser. To gange om året (primo juni og
december) udvælges de repræsentative aktieklasser på baggrund af
disses omsætning i den forudgående halvårsperiode. Aktierne udvælges
ud fra en kombination af to kriterier. Størst omsætning målt i kursværdi
samt oftest omsatte aktier.

21.1.4

Indekstype

Prisindeks beregnet ud fra kursudviklingen for den givne gruppe aktier
justeret for ændringer i den børsnoterede kapital, som ikke er en følge
af udbuds- og efterspørgsels forholdene. Ændring i indeksværdien afspejler ændringen i den samlede markedsværdi for den udvalgte aktieportefølje fra et tidspunkt til et andet.
Produktionsindekset er et Laspeyresindeks.

21.1.5

Vægtgrundlag

Indekset er markedsværdivægtet. Jo større markedsværdi, jo større
vægtandel.

186

21.2

Andet

Indekset beregnes af Københavns Fondsbørs.

21.2.1

Historik

Indeksreferenceperioden er 3. juli 1989.

21.2.2

Yderligere information

Københavns Fondsbørs, www.cse.dk.
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22 Aktieindekset KAX
22.1 Grundlæggende information om indekset

22.1.1

Navn

KAX-indekset.

22.1.2

Formål

Formålet med indekset er at belyse kursudviklingen for det samlede
aktiemarked.

22.1.3

Dækning

Indekset dækker samtlige aktieklasser, der er registreret på fondsbørsen.

22.1.4

Indekstype

Prisindeks beregnet ud fra kursudviklingen for samtlige aktier justeret
for ændringer i den børsnoterede kapital, som ikke er en følge af udbuds- og efterspørgsels forholdene. Ændring i indeksværdien afspejler
ændringen i den samlede markedsværdi for samtlige børsnoterede aktier fra et tidspunkt til et andet.
Produktionsindekset er et Laspeyresindeks.

22.1.5

Vægtgrundlag

Indekset er markedsværdivægtet. Jo større markedsværdi, jo større
vægtandel.

22.2

Andet

Indekset beregnes af Københavns Fondsbørs.
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22.2.1

Historik

Indeksreferenceperioden er ultimo 1995.

22.2.2

Yderligere information

Københavns Fondsbørs, www.cse.dk.
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23 Aktieindekset SmallCap
23.1 Grundlæggende information om indekset

23.1.1

Navn

SmallCap+.

23.1.2

Formål

Formålet med indekset er at belyse kursudviklingen for mindre børsnoterede selskaber.

23.1.3

Dækning

SmallCap+ dækker aktieselskaber under en vis størrelse, der lever op til
en række nærmere bestemte likviditetskriterier og informationskrav.
Segmenterne udvælges to gange om året (primo juni og december) på
baggrund af disses omsætning i den forudgående halvårsperiode.

23.1.4

Indekstype

Omsætningsindeks beregnet ud fra kursudviklingen for den givne gruppe aktier inklusive aktieudbytte, hvor aktieudbytte forudsættes geninvesteret i indeksporteføljen. Ændring i indeksværdien afspejler ændringen
i den samlede markedsværdi for den freefloat-justerede indeksportefølje
fra et tidspunkt til et andet.
Produktionsindekset er et Laspeyresindeks.

23.1.5

Vægtgrundlag

Vægtgrundlaget er freefloat-justeret, hvilket vil sige, at der vægtes med
kursværdien af den del af aktiebeholdningen, der er tilgængelig på aktiemarkedet. Aktiebeholdninger der er bundne i virksomheden medregnes ikke.

23.2

Andet

Indekset beregnes af Københavns Fondsbørs.
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23.2.1

Historik

Indeksreferenceperioden er 31. marts 2003 med basisværdien = 1000.

23.2.2

Yderligere information

Københavns Fondsbørs, www.cse.dk.
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24 Aktieindekset MidCap.
24.1 Grundlæggende information om indekset

24.1.1

Navn

MidCap-indekset.

24.1.2

Formål

Formålet med indekset er at belyse kursudviklingen for mellemstore
børsnoterede aktier.

24.1.3

Dækning

MidCap+ dækker aktieklasser under en vis størrelse, der lever op til en
række nærmere bestemte likviditetskriterier og informationskrav. Segmenterne udvælges to gange om året (primo juni og december) på baggrund af disses omsætning i den forudgående halvårsperiode.

24.1.4

Indekstype

Omsætningsindeks beregnet ud fra kursudviklingen for den givne gruppe aktier inklusive aktieudbytte, hvor aktieudbytte forudsættes geninvesteret i indeksporteføljen. Ændring i indeksværdien afspejler ændringen
i den samlede markedsværdi for den freefloat-justerede indeksportefølje
fra et tidspunkt til et andet.
Produktionsindekset er et Laspeyresindeks.

24.1.5

Vægtgrundlag

Vægtgrundlaget er freefloat-justeret, hvilket vil sige, at der vægtes med
kursværdien af den del af aktiebeholdningen, der er tilgængelig på aktiemarkedet. Aktiebeholdninger der er bundne i virksomheden medregnes ikke.

24.2

Andet

Indekset beregnes af Københavns Fondsbørs.
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24.2.1

Historik

Indeksreferenceperioden er 31. marts 2003 med basisværdien = 1000.

24.2.2

Yderligere information

Københavns Fondsbørs, www.cse.dk.

