Indecaps Fondval

Indecap
Indecap är ett analysföretag, vad vi analyserar är fondförvaltare. Det innebär att vi undersöker och utvärderar
fondförvaltare världen över. Förvaltare med olika investeringsprofiler. Indecap väljer ut de bästa från respektive
placeringsinriktning, förvaltare som har presterat bra under en
längre period och vars vitt skilda profiler gör att riskerna sprids.
Utifrån detta sätter vi ihop våra fondval. Genom att investera i
dem får du som kund tillgång till värdepapper i form av aktier
och räntor som några av världens bästa förvaltare valt ut.
Indecap ägs av en majoritet av Sveriges sparbanker och
verksamheten står under tillsyn av Finansinspektionen.

Tillgångsallokering i normalfallet
Svenska aktiemarknaden

Räntor/alternativa placeringar

Tillväxtmarknader

Globala aktiemarknaden

Fondval

Våra fondval är utvecklade utifrån olika risknivåer och
innehåller en blandning av aktier och räntor av olika typer samt
från olika regioner. Välj en av våra färdigpaketerade fondval
vars riskprofil stämmer med din eller skapa en egen med hjälp
av vårt Fondval Individuell.
Önskad riskprofil uppnås genom att fondvalen innehåller en
kombination av fonderna Indecap Guide 1 och Indecap Guide 2
som båda finns på Pensionsmyndighetens fondtorg. De båda
fonderna skiljer sig åt vad gäller placeringsinriktning och
riskprofil, vilket gör att du som kund genom en förvald eller
egen sammansatt kombination av de båda fonderna kan uppnå
en samlad risknivå som passar ditt sparande och din riskprofil.
Indecap Guide 1 har en lågriskprofil medan Indecap Guide 2 har
en högre riskprofil.

Risknedtrappning
Om du vill säkra ditt pensionskapital kan det vara klokt att
utrusta ditt fondval med risknedtrappning, givet att du har vår
app. Risknedtrappningen innebär att risken i fondsammansättningen minskas succesivt. Du väljer själv när det är dags att
minska risken och hur många år det ska pågå.

Hållbarhet

Hållbarhetsaspekter är en väl integrerad del av vår bolagsanalys
och ligger till grund för de förvaltningsbeslut som fattas. Med
hjälp av Indecap Fondval kommer du som kund ha dina
pensionspengar placerade i Indecap Guide 1 och 2 som båda
klassificeras som Artikel 8-fonder, dvs att fonden främjar bland
annat miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Fondval Offensiv
Aktier: 91% Räntor: 9%

Fondval Bas
Aktier: 78% Räntor: 22%

Fondval Försiktig
Aktier: 19% Räntor: 81%

Fondval Individuell
Aktier: ? Räntor: ?

Vår app - informationstjänst
Vi rekommenderar att du laddar hem appen Indecap Guide
och loggar in med Mobilt BankID. Då kan du följa ditt
personliga sparande som du har hos Indecap samt få
information om rebalanseringar etc. I appen kan du även läsa
rapporter om hur ditt fondval har utvecklats.

