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Marknadsföringsmaterial

Mål och placeringsinriktning

Rådgivare

Mål
Fondens målsättning är att uppnå en avkastning över inflationen (real
avkastning) i EUR på 3-5 års sikt. Andelsklassen är ackumulerande.
Placeringsinriktning
Fonden investerar främst i obligationer med god kreditvärdighet (investment
grade) över hela världen, inklusive emerging markets. Investeringen sker i
värdepapper eller via andra fonder. Fonden kan också investera i aktier.
Fonden investerar minst 50% av nettotillgångarna i obligationer (inklusive
realränteobligationer och säkerställda obligationer) och andra skuldinstrument
samt i penningmarknadsinstrument.
Fonden har en aktiv förvaltning där förvaltarteamet har en flexibel och dynamisk
tillgångsallokering (dvs. både strategisk och taktisk tillgångsallokering), som
syftar till att utnyttja marknadsförändringar och möjligheter och skydda fonden
mot inflation. Allokering av tillgångar och derivatinstrument används också för
riskdiversifiering och riskbegränsning.
Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv
portföljförvaltning, men även för investeringsändamål. Vanligtvis är den
förväntade hävstångsgraden mellan 100-300% med en maximal förväntad
hävstångseffekt på 550%. Hävstångseffekt kan öka effekterna av ogynnsamma
marknadsrörelser eller minska effekterna av gynnsamma marknadsrörelser.
Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som
planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Riskindikator
Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för
fonden.
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