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Lombard Odier Investment Managers och ETF Securities noterar de första tre smart 

beta ränte-ETFerna på Londonbörsen 

• Notering av Lombard Odier Investment Managers och ETF Securities utbud av tre fundamentalviktade smart beta 
stats- och företagsobligations-ETFer 

• Transparenta och kostnadseffektiva lösningar tillgängliga för både privata och institutionella investerare 

• Utbudet av UCITS-kompatibla fundamentala ränte-ETFer består av: 

O ETFS Lombard Odier IM Euro Corporate Bond Fundamental Go UCITS ETF 

O ETFS Lombard Odier IM Global Corporate Bond Fundamental Go UCITS ETF 

O ETFS Lombard Odier IM Global Government Bond Fundamental Go UCITS ETF 

 
 
London 22 apri l  2015: Lombard Odier Investment Managers (“Lombard Odier 
IM”),  en pionjär inom smart beta ränteinvesteringar,  och ETF Securit ies,  en av 
världens ledande innovatörer inom börshandlade produkter (“ETPer”),  noterade 
den 14 apri l  2015 tre transparenta,  kostnadseffektiva och UCITS-kompatibla 
fundamentalviktade ränte-ETFer på Londonbörsen.   
 
Fram till nu har Lombard Odier IMs fundamentala räntestrategier endast varit tillgängliga för 
värdepappersfonder, men dessa produkter erbjuder en möjlighet för ett bredare spektrum av investerare 
att investera i smart beta-obligationer genom wealth managers, finansiella rådgivare och 
investeringsplattformar. Produkterna finns tillgängliga i GBP, Euro och USD och har både ISA- och 
SIPP-behörighet.  
	  
De tre nya ETFerna: 
Fondnamn ISIN TER (p.a.)  
 ETFS Lombard Odier IM Euro Corporate Bond 
Fundamental GO UCITS ETF 

IE00BSVYHT42 0,30% 

 ETFS Lombard Odier IM Global Corporate Bond 
Fundamental GO UCITS ETF 

IE00BSVYHV63 0,35% 

 ETFS Lombard Odier IM Global Government Bond 
Fundamental GO UCITS ETF 

IE00BSVYHQ11 0,25% 
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- Vi är mycket glada över att kunna introducera våra tre fundamentalviktade, smart beta stats- 
och företagsobligations-ETFer på den europeiska marknaden. Lombard Odier IM har över fem 
års erfarenhet inom fundamentalviktade ränteinvesteringar och vårt samarbete med ETF 
Securities möjliggör för oss att erbjuda ett brett spektrum av investerare det vi anser vara ett 
kostnadseffektivt och förnuftigt sätt att investera i ränteprodukter, fokuserat på låntagarens 
förmåga att återbetala sina skulder hellre än deras förmåga att låna, säger Jan Straatman, 
Global Chief Investment Officer, Lombard Odier IM.  

 
- Vårt samarbete med Lombard Odier IM för att erbjuda fundamentalviktade smart beta stats- och 

företagsobligations-ETFer har blivit mycket väl mottaget av marknaden. Det erbjuder en 
systematisk, regelbaserad analys av ett lands eller företags fundamentala faktorer för att skapa 
ett index som ger investerare en effektiv exponering mot ränteinvesteringar. Vi ser fram emot 
att arbeta med Lombard Odier IM och fortsätta utveckla innovativa investeringslösningar. Detta 
kommer även inkludera lanseringen av vår lokala tillväxtmarknads-ETF, säger Mark Weeks, 
VD på ETF Securities. 

 
 
Logiken bakom att  investera i  ETFer 
Den nya serien av ETFer kan användas av både privatsparare och institutionella investerare som enkla, 
effektiva och billiga byggstenar i portföljen. De kan utgöra kärnan i allokeringen till räntor. Vi tror att de 
typiska egenskaperna hos indexbaserade ETFer, intradagslikviditeten kombinerat med transparensen 
som kommer med den strikta regulatoriska standard som krävs för index, möter den växande 
efterfrågan på smarta, billiga och diversifierade ränteinvesteringslösningar. Dessa nya ETFer som 
noteras idag syftar till att fånga den ökande förskjutningen mot mer kostnadseffektiva placerings-
lösningar, men är samtidigt är utformade för att ge en förbättrad riskjusterad avkastningsprofil. 
 
Fördelar med smart beta ränte-ETFer 
Majoriteten av ränteinvesterarna använder sig av strategier som följer ett traditionellt tillvägagångssätt 
efter börsvärde, vilket resulterar i att investerare lånar ut mer till de emittenter med mest skuld. I 
centrum för det fundamentalviktade tillvägagångssättet som ETFS Lombard Odier IMs produkter 
erbjuder, står principen om att obligationsinvesterare är långivare. Därför bör obligationsinvesteringar 
utgå från låntagarens förmåga att återbetala sina skulder snarare än deras förmåga att låna mer. 
Tillvägagångssättet bedömer fundamentala faktorer för stats- och företagsemittenter. För regeringar 
inkluderar dessa faktorer storleken på intäkterna i form av bruttonationalprodukt ("BNP"), 
skuldsättningsgrad mätt utifrån skuld i relation till BNP tillsammans med finanspolitisk och politisk 
stabilitet. För företagsemittenter granskas varje sektors bidrag till ekonomin innan en bedömning görs 
av varje enskild emittents intäkter, skuldsättning, kassaflöde och tillgångskvalitet. Lombard Odier IM och 
ETF Securities tror att detta ger en bättre balans mellan risk och avkastning för investerare. 
 
För mer information, inklusive investeringsrisker, gå till www.etfsloim.com 
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pr@etfsecurities.com  
 
 
Warren Giles, Media Relations, Lombard Odier Investment Managers 
Tel.: +41 (22) 709 31 57; w.giles@lombardodier.com 
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Investeringsmål för Lombard Odier IM and ETF Securit ies nyl igen 
noterade ETFer:  
 
ETFS Lombard Odier IM Euro Corporate Bond Fundamental GO UCITS ETF: 
Investeringsmålet för ETFS Lombard Odier IM Euro Corporate Bond Fundamental GO UCITS ETF är att följa LOIM 
Fundamental Euro Corporate Index ("Indexet") genom att främst investera i en optimerad portfölj bestående av 
Eurodenominerade företagsobligationer med fast ränta som, så långt det är möjligt och praktiskt genomförbart, 
består av de värdepapper som ingår i Indexet. Indexet ger lång exponering mot Eurodenominerade 
företagsobligationer med kreditvärdigheten investment grade*. De är viktade enligt Lombard Odier IMs 
egenutvecklade fundamentala viktningsmetodik som utgår från fundamentala faktorer för att bedöma emittenters 
kreditvärdighet och identifiera dem som anses ha bäst förutsättningar att återbetala sina skulder. Ansatsen är ett 
alternativ till det traditionella sättet att investera efter börsvärde som ger en övervikt åt de emittenter med högst 
nivå av utestående skuld. Detta tillvägagångssätt syftar till att bättre diversifiera risken i portföljen samt förbättra 
den riskjusterade avkastningen (Sharpekvoten). Indexet är konstruerat med hjälp fundamentala faktorer som tar 
hänsyn till varje sektors bidrag till den reala ekonomin samt varje emittents kreditvärdighet utifrån storleken på 
deras inkomster, solvens, kassaflöde, EBITDA-tillväxt, och för finansiella emittenter, kvaliteten på tillgångarna i 
balansräkningen. 

* Alla företag som utfärdar Eurodenominerad skuld med kreditvärdigheten investment grade. De obligationer som 
ingår har minst 1,5 års löptid vid varje halvårs beslutsdatum, betalar fasträntekuponger och har minst 500 miljoner 
Euro utestående. 

 
ETFS Lombard Odier IM Global Corporate Bond Fundamental GO UCITS ETF:  
Investeringsmålet för ETFS Lombard Odier IM Global Corporate Bond Fundamental GO UCITS ETF (Fonden) är 
att följa LOIM Fundamental Global Corporate Index ("Indexet") genom att främst investera i en optimerad portfölj 
av företagsobligationer med fast ränta i Euro, GBP och USD som, så långt det är möjligt och praktiskt 
genomförbart, består av de värdepapper som ingår i Indexet. Indexet ger lång exponering mot 
företagsobligationer denominerade i Euro, GBP och USD med kreditvärdigheten investment grade*. De är viktade 
enligt Lombard Odier IMs egenutvecklade fundamentala viktningsmetodik som utgår från fundamentala faktorer 
för att bedöma emittenters kreditvärdighet och identifiera dem som anses ha bäst förutsättningar att betala 
tillbaka sina skulder. Ansatsen är ett alternativ till det traditionella sättet att investera efter börsvärde som ger en 
övervikt åt de emittenter med högst nivå av utestående skuld. Detta tillvägagångssätt syftar till att bättre 
diversifiera risken i portföljen samt förbättra den riskjusterade avkastningen (Sharpekvoten). Indexet är 
konstruerat med hjälp fundamentala faktorer som tar hänsyn till varje sektors bidrag till den reala ekonomin samt 
varje emittents kreditvärdighet utifrån storleken på deras inkomster, solvens, kassaflöde, EBITDA-tillväxt, och för 
finansiella emittenter, kvaliteten på tillgångarna i balansräkningen. 



* Alla företag som utfärdar Euro- GBP och USD-denominerad skuld med kreditvärdigheten investment grade. De 
obligationer som ingår har minst 1,5 års löptid vid varje halvårs beslutsdatum, betalar fasträntekuponger och har 
minst 500 miljoner Euro, 250 miljoner GBP, 500 miljoner USD utestående.  

 

ETFS Lombard Odier IM Global Government Bond Fundamental GO UCITS ETF: 
Investeringsmålet för ETFS Lombard Odier IM Global Government Bond Fundamental GO UCITS ETF är att följa 
LOIM Fundamental Global Government Index (“Indexet”) genom att investera primärt i en optimerad portfölj av 
statsobligationer med fast ränta denominerade i de relevanta ländernas valutor som, så långt det är möjligt och 
praktiskt genomförbart, består av de värdepapper som ingår i Indexet. Indexet ger lång exponering mot 
statsobligationer i utvecklade länder världen över*. De är viktade enligt Lombard Odier IMs egenutvecklade 
fundamentala viktningsmetodik som använder fundamentala faktorer för att bedöma emittenters kreditvärdighet 
och identifiera dem som anses ha bäst förutsättningar att betala tillbaka sina skulder. Detta tillvägagångssätt 
syftar till att bättre diversifiera risken i portföljen samt förbättra den riskjusterade avkastningen (Sharpekvoten). 
Indexet är konstruerat enligt ett fundamentalt synsätt i tre steg som tar hänsyn till ekonomiska förhållanden 
såsom nuvarande skuldsättning, storlek på intäkter och social och politisk stabilitet. Det sträcker sig därmed 
längre än BNP och andra alternativ för att bedöma kreditvärdigheten hos en emittent som till exempel 
penningpolitisk styrka. Därtill justeras indexet månadsvis för att ta hänsyn till rådande ekonomiska och 
marknadsmässiga villkor, i stället för att upprätthålla en statisk allokering. 

* Alla länder som är medlemmar i Organisationen för Ekonomiskt Samarbete och Utveckling (OECD). 
Obligationer som ingår har minst 1 års löptid vid varje kalendermånad, betalar fasträntekuponger och är 
denominerade i varje relevant lands valuta. 
 
Om ETF Securities – Det Intelligenta Alternativet 
ETF Securities är en av världens ledande innovatörer inom börshandlade produkter (ETPer). Vi tillhandahåller 
lättillgängliga och likvida investeringslösningar som möjliggör för investerare att på ett intelligent sätt diversifiera 
sina portföljer bortom traditionella tillgångsklasser och strategier. Som pionjärer inom specialistinvesteringar 
utvecklade vi 2003 världens första börshandlade guldprodukt. Idag erbjuder vi ett av de mest omfattande 
sortimenten av börshandlade produkter (ETPer). Produkterna täcker råvaror, valutor och tematiska aktier och 
handlas på stora börser över hela världen. Men hjälp av denna pionjäranda, vår oöverträffade expertis och våra 
partners, fortsätter vi att ta fram de mest relevanta möjligheterna och göra dem tillgängliga för investerare av alla 
slag och storlek.  

www.etfsecurities.com 
 

Om Lombard Odier Investment Managers  
Lombard Odier Investment Managers är baserade i Genève och hade i slutet av december 2014 ett förvaltat 
kapital på 49 miljarder amerikanska dollar. Lombard Odier Investment Managers strävar efter att leverera värde 
genom att identifiera källor till risk och avkastning genom smarta, absolutavkastande betastrategier inom ett brett 
spektra av tillgångar. Lombard Odier Investment Managers erbjuder en rad lösningar inklusive riskbaserad 
tillgångsallokering, tematiska aktieplaceringar, konvertibla skuldebrev, absolutavkastning samt single-manager 
hedgefonder. 
www.loim.com 
 
 
  



Important Information 
This communication has been issued and approved for the purpose of section 21 of the Financial Services and 
Markets Act 2000 by ETF Securities (UK) Limited (“ETFS UK”) which is authorised and regulated by the United 
Kingdom Financial Conduct Authority (the “FCA”).   
 
The information contained in this communication is for your general information only and is neither an offer for 
sale nor a solicitation of an offer to buy securities. This communication should not be used as the basis for any 
investment decision. Historical performance is not an indication of future performance and any investments may 
go down in value.  
 
This document is not, and under no circumstances is to be construed as, an advertisement or any other step in 
furtherance of a public offering of shares or securities in the United States or any province or territory thereof. 
Neither this document nor any copy hereof should be taken, transmitted or distributed (directly or indirectly) into 
the United States.  
 
This communication may contain independent market commentary prepared by ETFS UK based on publicly 
available information. Although ETFS UK endeavours to ensure the accuracy of the content in this 
communication, ETFS UK does not warrant or guarantee its accuracy or correctness. Any third party data 
providers used to source the information in this communication make no warranties or representation of any kind 
relating to such data. Where ETFS UK has expressed its own opinions related to product or market activity, these 
views may change. Neither ETFS UK, nor any affiliate, nor any of their respective officers, directors, partners, or 
employees accepts any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this 
publication or its contents. 
 
ETFS UK is required by the FCA to clarify that it is not acting for you in any way in relation to the investment or 
investment activity to which this communication relates. In particular, ETFS UK will not provide any investment 
services to you and or advise you on the merits of, or make any recommendation to you in relation to, the terms 
of any transaction.  No representative of ETFS UK is authorised to behave in any way which would lead you to 
believe otherwise. ETFS UK is not, therefore, responsible for providing you with the protections afforded to its 
clients and you should seek your own independent legal, investment and tax or other advice as you see fit. 
 


