Regelbundet fondsparande –
investera för framtiden
redan idag

Fonder och livsnjutning
Livsnjutning kanske inte är det första du tänker
på när du hör ordet ”fond”. Ändå kan regelbundet
fondsparande vara ett medel för att uppnå just detta
– en tryggad framtid för dina barn, en säkrad ålderdom eller möjligheten till en efterlängtad upplevelse.
Med så lite som 50 euro per månad kan du inleda
resan från sparare till placerare. Låt dina pengar
jobba för dig istället för att spara dem på ett konto
eller konsumera dem på något du egentligen inte
behöver. Ålandsbanken erbjuder dig sakkunniga
placeringsråd och hjälper dig att hitta de fonder
som passar bäst just för dig. Du får en aktiv förvaltning av dina pengar, en god riskspridning och en
god avkastningspotential. *
Notera att alla investeringar i fonder innebär en risk.

Varför fondspara regelbundet?
Enkelt - Du kan enkelt börja spara regelbundet via
ditt närmaste bankkontor eller via Internetkontoret,
från så lite som 50 euro i månaden.
Bekvämt och kostnadseffektivt - Med regelbundet
fondsparande överförs ett valfritt belopp
(minst 50 euro) varje månad och du får möjlighet
till en konkurrenskraftig avkastning.
Intressant - Genom en fond kan du placera på
sådana marknader och i de värdepapper som du själv
är intresserad av, men kanske inte har tillräckliga
kunskaper om för att själv sköta investeringarna.

Välkommen som regelbunden fondsparare

Riskspridning - Genom att fondspara regelbundet
begränsar du risken i ditt sparande jämfört med att
placera en större summa som en engångsplacering.
Då kurserna är låga får du fler andelar för din månatliga summa. Då marknaden utvecklas positivt ökar
värdet på dina fondandelar. Risken i en fondplacering
minskar också genom diversifiering, dvs. då fonderna
placerar i flera olika värdepapper.

Vilken fond ska jag välja?
För långsiktigt regelbundet fondsparande lönar det
sig att placera i flera olika fondtyper för att sprida
riskerna med ditt sparande.
Aktiefonder för långsiktigt sparande - Aktiefonder
är att föredra om du sparar på lång sikt, till exempel
för att utöka din framtida pension eller för att spara
barnbidraget så att medlen kan användas efter
18-årsdagen.
Kapitalförvaltningsfonder för säkerhet - Kapitalförvaltningsfonder (blandfonder) är att föredra om
du strävar efter säkerhet i svaga marknadslägen.
Fördelen med en kapitalförvaltningsfond är att fonderna kan höja eller sänka andelen aktieplaceringar,
beroende på marknadsläget.
Räntefonder - Vi har ett flertal prisbelönta räntefonder, och bland dem även vår första Svanenmärkta
fond, Ålandsbanken Green Bond ESG.

Checklista för fondsparande

Enkelt via Internetkontoret

Kan jag lägga undan 50 euro i månaden?

Logga in på Internetkontoret och följ stegen:

Vill jag spara enkelt och kostnadseffektivt?

Placera > Fondspara.

Vill jag ha snabb tillgång till mina pengar,
trots att jag sparar på längre sikt?

Du är även välkommen att prata med
din kundansvariga om du vill ha hjälp
med fondsparande.

Önskar jag ett sparalternativ där jag
själv kan välja risknivå och placeringstid?
Vill jag sprida riskerna och låta experter
ta hand om mina tillgångar?
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Hos oss är det enkelt att agera ansvarsfullt även när det gäller fondsparande. Vi följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI)
och erbjuder även Svanenmärkta fonder. Det ska vara lätt att göra
hållbara val i vardagen - även när det gäller ditt sparande.

Räntefond
Ålandsbanken
Green Bond ESG
Svanenmärkt hösten 2019.

* Denna broschyr är att betrakta som marknadsföringsmaterial. Informationen tar inte hänsyn till någon enskild persons
ekonomiska ställning, mål med eller kunskap om eller erfarenhet av investeringar i fonder och utgör därför inte tillhandahållande av investeringsrådgivning. Den som önskar rådgivning bör kontakta Ålandsbankens kundrådgivare.
Fonderna som nämns förvaltas av Ålandsbanken Fondbolag Ab. Syftet med denna publikation är att ge allmän produkt
information och den kan utgöra en av flera källor för ett investeringsbeslut. Ytterligare information på svenska och finska,
inklusive faktablad och fondprospekt, hittar du kostnadsfritt på Ålandsbankens webbplats www.alandsbanken.fi/sv samt
på Ålandsbankens kontor. Notera att alla investeringar i fonder innebär en risk. Värdet på en fond, och den avkastning
som genereras, kan både öka och minska i värde och en investerare kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.

Läs mer på www.alandsbanken.fi/sv.

