Selection – investeringslösningar
med breda möjligheter
Vår ambition är att erbjuda de bästa investeringslösningarna. Utöver hög kvalitet ska
lösningarna också vara tydliga och göra det enkelt för dig som kund. Därför har vi
tagit fram tre fonder som passar dig som vill överlåta förvaltningen av hela eller delar
av ditt kapital till oss. Selectionfonderna fungerar som en helhetslösning men även
som en naturlig bas i ditt totala fondsparande.
Med Selectionfonderna får du en bred och flexibel investeringslösning. Fonderna kan innehålla merparten av världens
tillgångsslag, allt från svenska och globala aktier till företagsobligationer. Dessutom kan fonderna placera i alternativa
investeringar, till exempel hedgefonder, som bidrar med diversifiering och kan ge avkastning oberoende av marknadernas utveckling. Genom att investera ditt kapital i någon av fonderna får du därför på ett enkelt sätt en god riskspridning. Våra förvaltare bygger väl sammansatta portföljer genom att välja tillgångsslag och marknader utifrån var de
ser mest potential.

Hur väljer vi investeringar?
Selectionfondernas investeringsprocess består av tre delar.

1

Den första delen är den strategiska där vi utgår från var vi befinner oss i den ekonomiska cykeln samt
fångar upp långsiktiga trender. Hur tillgångarna fördelas är viktigt eftersom olika tillgångsslag tenderar
att gå olika bra i olika skeden av den ekonomiska cykeln.

2

Den andra delen är den taktiska vyn där vi letar efter tecken på förändringar på de finansiella marknaderna ur ett kortare perspektiv.

3

Den tredje delen är portföljkonstruktion och valet av investeringar. Fonderna placerar till stor del i ett
urval av de bästa av våra egna aktivt förvaltade fonder, men har också möjlighet att placera i intressanta fonder från andra fondbolag och andra typer av tillgångsslag.

Våra förvaltare tror på.
Långsiktighet: vi investerar ansvarsfullt och långsiktigt.
Globalt perspektiv: vi har hela världen som utgångspunkt för att hitta potentiella investeringsmöjligheter.
Grundläggande analys: vi kombinerar kvantitativ och kvalitativ analys.
Diversifiering: vi sprider riskerna genom att investera i olika tillgångsslag och marknader.
Selectionfonderna ger dig enkelt tillgång till det bästa från Swedbank Roburs samlade förvaltning och finns i tre olika
risknivåer. Du väljer vilken risknivå som passar dig och ditt sparande: hög, mellan eller låg.

Detta produktblad innehåller allmän information om fonden. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som
placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se

Vilken Selectionfond passar dig?

Selection 75

För dig är det möjlighet till hög avkastning som gäller. Du ser både
börsuppgångar och nedgångar som investeringstillfällen och är medveten om riskerna. Du har ett buffertsparande och har råd att riskera
en del av dina sparpengar för möjligheten att nå en högre avkastning.
Förvaltningsavgift: 1,40 procent

Selection 50

Du är ingen riktig chanstagare utan vill ha ett balanserat
sparandet som ger dig både stabilitet såväl som möjlighet att ta del av
börsuppgångar.
Förvaltningsavgift: 1,20 procent

Selection 25

Du är försiktig och ogillar när värdet på ditt sparande svänger för
mycket. Men du är medveten om att du måste ta en viss risk för att få
möjlighet till avkastning.
Förvaltningsavgift: 0,90 procent

Vi tror på långsiktigt hållbara investeringar och alla våra Selectionfonder följer därför Swedbank Roburs policy för
ansvarsfulla investeringar. Läs mer om policyn på swedbankrobur.se

