Sparinvest INDEX lancerer sektorfonde
Sparinvest INDEX udvider i den kommende tid indeksuniverset med en række
nye aktiefonde, der investerer i udvalgte sektorer. Med en sektorfond kan man
investere meget målrettet og udvælge netop den eller de sektorer, man som
investor finder mest attraktive. Omkostningsprocenten i fondene bliver lav som i
de øvrige Sparinvest INDEX-fonde.
Sektorfonde i Sparinvest

Sektorfordeling i MSCI World

Sparinvests sektorfonde investerer i globale aktier og
kommer alle til at følge et MSCI World sektor-indeks.
MSCI Worlds forskellige sektor-indeks svarer i princippet
til, at verdensindekset MSCI World er splittet op på sektorer. De dækker derfor hele verden og varierer i størrelse
afhængig af, hvilken sektor der er tale om. MSCI World
Financials (Finans) er eksempelvis den største sektor
og udgør 17 % af World-indekset, mens MSCI World Utilities (Forsyning) kun udgør 3 %.
Investerer man i en sektorfond, opnår man en stor spredning inden for sektoren og reducerer således den selskabsspecifikke risiko, der er forbundet med at investere
i individuelle aktier.

Hvad er en sektorfond?
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En sektorfond er en fond, der investerer i selskaber inden for en udvalgt sektor som eksempelvis
finans eller energi.
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Indeksinvestering

Byggeklodser til den målrettede investor

Sparinvests nye sektorfonde bliver ligesom de øvrige
Sparinvest INDEX-fonde passivt forvaltet, og det bliver
således målet at følge udviklingen så tæt som muligt i
det sektor-indeks, den enkelte fond følger. Målet bliver at
opnå et afkast, der kommer så tæt som muligt på afkastet
i indekset - hverken mere eller mindre. Til gengæld holder
den passive strategi omkostningerne lave.

De nye sektorfonde bliver en del af Sparinvest INDEX’
eksisterende univers af indeksfonde, der kan bruges som
byggeklodser. Hidtil har det med Sparinvest INDEX været
muligt at kombinere forskellige regioner og investeringsstrategier, og med de nye sektorfonde bliver der endnu
bedre muligheder for, at investorerne kan skræddersy
deres investeringer til netop deres behov.

Målrettede muligheder

Sparinvest INDEX er blandt
Danmarks billigste

Med Sparinvest INDEX’ nye sektorfonde får man som
investor et bredt univers, hvor man kan udvælge præcis
de sektorer, man vil investere i. Historisk har der over
konjunkturer været store forskelle på afkastet mellem de
forskellige sektorer. Det får man mulighed for at udnytte
med de nye sektorfonde.

Sparinvest INDEX er blandt Danmarks største og billigste
udbyder af fonde. Omkostningerne ved en investering er
vigtige for det samlede afkast. Det skyldes, at de omkostninger, man som investor betaler, går fra i afkastet. De nye
Sparinvest INDEX sektorfonde vil have en årlig administrationsomkostning på 0,50 %.

Om Sparinvest INDEX

Kontakt

Sparinvest INDEX er Sparinvests rendyrkede, passivt forvaltede

Du er velkommen til at kontakte Sparinvest INDEX, hvis du har

investeringsmiljø. Her udbyder vi 14 passive investeringsfonde,

spørgsmål eller kommentarer til eksempelvis vores produkter og
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Om Sparinvest

Sparinvest INDEX

Sparinvest-koncernen har siden 2001 med stor succes kunnet
Sparinvest blev etableret som Danmarks første børsnoterede
tilbyde danske investorer en række forskellige indeksfonde, som
investeringsforening i 1968 og har siden udviklet sig til et intil
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Dette materiale udgør ikke individuel investeringsrådgivning og kan ikke danne grundlag for en beslutning om køb eller salg (eller undladelse heraf) af investeringsbeviser. Materialet er alene udarbejdet
som orientering, og investorer opfordres til at kontakte en investeringsrådgiver og/eller deres pengeinstitut for individuel rådgivning om investering og skatteforhold m.v. før køb eller salg af investeringsbeviser. Opmærksomheden henledes på, at historisk afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, ligesom investering altid er forbundet med risiko
for tab. Sparinvest påtager sig intet ansvar for den rådgivning, der ydes og dispositioner, der foretages, eller undlades, i forlængelse af dette materiale. Der tages forbehold for trykfejl, beregningsfejl
og eventuelle øvrige fejl i materialet.

