
Världen har förändrats.  

Marknaden är oberäknelig. 
Förtroendet är lågt.   
Alla ställer samma fråga: 

“ Vad ska jag göra  
med mina pengar?”

Viktig information:
Ståndpunkterna uttryckta häri tillhör BlackRock och gäller per februari 2012. De kan när som helst ändras på grund av förändrade villkor på marknaden eller i ekonomin. Detta material 
är inte avsett som prognos, eller att användas för forskning eller investeringsråd och är inte en rekommendation, ett erbjudande eller en uppmaning att köpa eller sälja värdepapper eller 
för att utveckla eller anta någon strategi. BlackRock har inte övervägt lämpligheten att investera i förhållande till din individuella behovs- och risknivå. För att vara säker på att du förstår 
om en finansiell produkt är lämplig, ber vi dig läsa igenom det förenklade prospektet eller faktabladet med basfakta för investerare när de blir tillgängliga och be din finansiella rådgivare 
om vägledning.
Alla finansiella investeringar medför risk. Värdet på din investering och avkastningen från den kommer att variera och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras. Tidigare resultat 
är ingen garanti för framtida resultat och ska inte vara den enda faktorn som tas i beaktande vid val av en produkt. Utlandsinvesteringar kan medföra risk för kapitalförlust vid ogynnsamma 
valutasvängningar, vid skillnader i god redovisningssed eller från andra nationers ekonomiska eller politiska instabilitet. Tillväxtmarknader innebär ökade risker som är kopplade till 
samma omständigheter, liksom ökad instabilitet och lägre handelsvolym. Två väsentliga risker relaterade till investeringar med fast avkastning är ränterisker och kreditrisker. När räntan 
ökar följer vanligtvis en motsvarande nedgång i marknadsvärdet för obligationer. Kreditrisk handlar om risken att obligationens utfärdare inte klarar att återbetala kapitalbeloppet och/
eller att betala ränta. Ekonomiska villkor och räntenivåer kan påverka värdet på obligationer med hög avkastning.
De som investerar i våra fonder med inrikning på hög utdelning bör vara medvetna om att kapitaltillväxt inte en prioritet. När fondavgifter tas från kapitalet, ökar nivån på avkastningen 
på bekostnad av kapitaltillväxten. Fonder med absolut avkastning kanske inte rör sig i takt med trenderna på den vanliga aktiemarknaden och de förväntas inte ge maximalt utbyte 
från en uppåtgående aktiemarknad. Inga garantier för avkastning lämnas. Fonder som är inriktade på fastigheter, infrastruktur och förnybar energi söker sig till ett begränsat antal 
marknadssektorer. Jämfört med fonder med en mer allmänt spridd investeringsrisk över en mängd sektorer, kan prisrörelser ha en större effekt på fondens totala värde. Under extrema 
marknadsvillkor, kan du få svårigheter att avyttra dina placeringar.
iShares börshandlade fonder är passiva investeringar som har till uppgift att följa ett referensvärde när aktiemarknaderna går upp och ner. Resultatet kan variera gentemot det 
bakomliggande jämförelseindexet. iShares börshandlade fonder handlas på börserna när de är öppna för handel till gällande marknadspris, vilket kan skilja sig från nettovärdet på 
tillgångarna. Transaktionsavgifter eller courtage tillkommer. Likviditeten i marknaden kan inte garanteras.
Om du placerar dina pengar i deposition hos en bank så kan räntesatserna fluktuationer, men din ursprungliga kontantinsats behåller sitt värde. 
Placeringsfördelning, riskkontroll och riskspridning ger inte något löfte om resultat eller någon garanti mot förlust av din ursprungliga investering.
Utges av BlackRock Investment Management (UK) Limited (som är auktoriserad och står under tillsyn av Financial Services Authority). Registrerad adress: 12 Throgmorton Avenue, London, 
EC2N 2DL. Registrerad i England No. 2020394. Tel:  +44 (0)20 7743 3000. BlackRock är ett firmanamn som tillhör BlackRock Investment Management (UK) Limited. För din säkerhet spelas 
telefonsamtal vanligtvis in.
© 2012 BlackRock, Inc. Med ensamrätt. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, och BUILT FOR THESE TIMES är registrerade och oregistrerade 
varumärken som tillhör BlackRock, Inc. eller företagets dotterbolag i USA och på andra platser. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare. 

Tre Frågor Till din 
FinAnsiellA rådgivAre.
1  Hur sprider jag riskerna på bästa sätt i min 

portfölj i rådande marknad?

2  Aktiemarknadens svängningar är oroande, vad är 
mina alternativ?

3  Finansiella rådgivare använder alternativa 
investeringar allt mer. Hur kan jag använda dessa 
och var ligger risken?

BlAckrock skApAdes 
För dennA MArknAd.
För att kunna sätta ihop de dynamiska och diversifierade portföljer, som dagens 
marknader kräver, behöver du en partner med djup kunskap och ett brett utbud 
av lösningar. Blackrock har lösningen: ett komplett sortiment aktiva och passiva 
strategier som inkluderar våra börshandlade fonder, ishares®;  riskhanteringsexpertis 
i Blackrock solutions och en unik förmåga att se över tillgångslag, geografiska 
regioner och investeringsstrategier.

Blackrock investerar endast för våra kunders bästa. som förvaltare arbetar vi 
uteslutande för våra kunder. vi tar ansvaret mot dig och alla våra kunder mycket seriöst. 

det finns en anledning till att många av världens största pensionsförvaltare och 
försäkringsbolag anförtror sina investeringar till Blackrock. vi tar ansvaret för dig 
och alla våra kunder oerhört allvarligt, då vi är medvetna om att vi har ansvaret för era 
tillgångar och den framtid som är beroende av dessa investeringar.

Är världen fylld av risker  
eller nya möjligheter?
Både och säger vi. världen är större, snabbare, mer sammanflätad och full  
av möjligheter.

samtidigt som denna nya, mer komplexa värld innebär nya utmaningar att 
överkomma och risker att undvika, anser Blackrock att det också skapar nya 
möjligheter för dig. 

det är därför vi ägnar all vår kunskap, analytiska förmåga och tekniska skärpa till 
att hjälpa dig besvara frågan: “vad ska jag göra med mina pengar?”

en ny värld väntar. låt den inte gå dig förbi.

blackrock.com/newworld



en värld av möjligheter
lyckligtvis finns det svar. Hur tumultartade förändringarna än är så 
bildar dessa möjligheter – särskilt om du har den beslutsamhet och 
riskaptit som krävs för att finna möjligheterna.

Blackrock® grundades för att ge dessa svar.

i en uppsjö av fakta och siffror söker vi informationen som bidrar  
till förbättrat resultat. vi gräver djupt för att hitta siffrorna  
bakom siffrorna. 

vi har byggt upp våra investeringslösningar efter våra kunders 
behov. vi levererar  på ett sätt som endast Blackrock® kan – vad 
gäller tillgångsslag, geografiska områden, samt aktiva och passiva 
strategier.

vårt orubbliga mål har alltid varit att förse våra kunder med de bästa 
lösningarna, i en alltmer komplex värld är detta ett ansvar som är 
mer framträdande nu än någonsin tidigare.

det är därför vi blir anlitade av företag, regeringar och investerare 
världen över, i lågkonjunktur som högkonjunktur, för att ge klarhet i 
de till synes mest oöverkomliga finansiella utmaningar.

Strategier att ta upp 
med din finanSiella 
rådgiVare

ta kontroll över din 
utdelning: 
starka balansräkningar hos bolag 
ger möjlighet till stor utökad 
inkomst genom aktieutdelning 
samt potential för kapitaltillväxt. 
Blackrocks experter på investeringar 
erbjuder skräddarsydda strategier 
som gör det möjligt att dra nytta 
av möjligheter i olika geografiska 
områden såsom globala, europeiska, 
asiatiska och tillväxtmarknader.

Vidga dina vyer: 
ofta följer inte naturtillgångar 
samma trend som den bredare 
aktiemarknaden, vilket ger möjlighet 
till att diversifiera din portfölj. 
Jordbruk, energi och gruvaktier 
erbjuder alla utomordentliga 
möjligheter att få exponering mot 
tillväxtmarknader. Blackrocks 
team inom naturtillgångar är ett av 
industrins mest kompetenta.

Hitta avkastning i 
räntebärande produkter: 
när utdelningen är låg, kan skatter 
och avgifter göra slut på det lilla 
som blir över. ishares börshandlade 
fonder erbjuder kostnadseffektiva 
och transparenta byggstenar 
till din räntebärande portfölj, 
såsom statliga-, företags- och 
inflationslänkadeobligationer inom 
utvecklade samt tillväxtmarknader.

“ vad ska jag göra med mina pengar?”
det är en oerhört enkel fråga men en som begrundas nu mer än någonsin tidigare och som påverkar svaren på så 
många andra frågor: När kan jag gå i pension? Kommer jag att leva längre än mina besparingar räcker till?

spridning av risk
i dessa tider med låg avkastning, svängningar på aktiemarknaden och nära sammankopplade  marknader, är det dags 
att omvärdera sammansättningen av din portfölj. den traditionella sammansättningen av aktier och obligationer ger 
möjligtvis inte den avkastning du behöver.

vi anser att portföljer nu bör vara mer diversifierade och flexibla än tidigare för att anpassa sig till skiftande 
marknader. detta betyder att du bör utnyttja en bredare investeringportfölj än tidigare samt att du bör investera i fler 
geografiska områden och tillgångsslag. Att balansera risk och avkastning fortsätter att vara viktigt och du bör se över  
dina långsiktiga målsättningar tillsammans med din finansiella rådgivare. Här är några idéer du bör diskutera med 
din rådgivare: 

fem praktiSka åtgärder för en aktiV portfölj

1 omvärdera kostnaden för likvida medel 
Många investerare har placerat sina pengar i likvida medel med anledning av dagens instabila 
marknader. Att behålla en del kontanter i ett kort perspektiv kan vara klokt för att kunna ta tillvara på nya 
investeringsmöjligheter. Att däremot ha för mycket kontanter under för lång tid är inte att rekommendera med 
tanke på inflationen. om man utgår från en inflationstakt på 3%, blir 100 000kr i kontanter motsvarande en 
köpkraft på bara 47 761kr om 25 år. därför bör du omvärdera ditt risktänkande och din portfölj. oberoende av vad 
dina långsiktiga mål är bör du överväga strategier utöver investeringar i kontanter för att bevara realvärdet av 
dina besparingar.

2 sträva efter att få en regelbunden utdelning
i åratal har investerare förlitat sig på statliga räntepapper med låg risk, men nu när avkastningen är lägre 
än någonsin, måste man emellertid börja titta på ett bredare urval av investeringar för att hantera sitt 
kassaflöde bättre. För de som är villiga att ta större risk, finns aktier som levererar dubbelt så stor avkastning 
jämfört med statliga räntepapper, samtidigt som de även erbjuder en värdestegringspotential och en ökande 
inkomstkälla. du kan även få högre avkastning i företagsobligationer eller andra högavkastande räntepapper 
samt i statspapper i tillväxtmarknader. regelbunden utdelning är inte bara viktig för pensionärer, utan för 
alla åldersgrupper, vare sig den används till att betala skulder, finansiera pensionen eller som endel av ett 
avkastningsmål.

3 var öppen för alternativa investeringar
Fonder och börshandlade fonder (eTF:er) ger idag tillgång till tillgångsslag som ofta anses förbehållna 
instutitionella investerare, såsom fastigheter, infrastruktur och förnyelsebar energi. investeringstekniker såsom 
absolutavkastande investeringar som tidigare varit domänen för invecklade institutionella placeringar är nu en 
möjlighet. som del av en välkonstruerad strategi kan dessa produkter hjälpa investerare att diversifiera sina 
risker och att investera mer effektivt.

4 var aktiv i passiva strategier
passiva investeringar har länge varit känt som ett kostnadseffektivt sätt att investera. investerare kan kombinera 
passiva investeringar - såsom indexfonder och börshandlade fonder - med aktiva investeringsmetoder för 
att forma grunden för de dynamiska portföljer som behövs idag. Fysiska börshandlade fonder erbjuder ett 
transparant och kostnadseffektivt sätt att få tillgång till avkastning på en specifik marknad, samt erbjuder enkel 
åtkomst till en hel rad tillgångsslag och globala marknader. då börshandlade fonder kan handlas som aktier, 
tillåter de dig att anpassa din portfölj snabbt och effektivt när det behövs.

5 dra fördel av din långsiktighet
Många människor oroar sig för att de kommer leva längre än vad deras tillgångar räcker till. Att inse att vi 
numera lever längre gör det möjligt att utvidga våra placeringshorisonter för investeringsmöjligheter till långt 
efter pensionen. idag kan en 50-åring överväga 25 år långa investeringar som långsiktig inkomst. Även ett 
65-årigt par har nu längre horisont än tidigare för att investera i noga skräddarsydda och genomtänkta tillgångar 
med mer risk som aktier, råvaror och alternativa investeringar 

För mer information om dessa strategier gå till blackrock.com/newworld och prata med 
din finansiella rådgivare.

vÄrlden Är inTe soM den vAr För 10 år sedAn. 
den Är inTe ens soM den vAr 2008.
oberoende av vilken sorts investerare du är, så har förutsättningarna förändrats. Marknaden beter sig 
på ett sätt den inte gjort tidigare. vad som tidigare ansågs vara säkra avkastningskällor är nu ett minne 
blott. Till och med de som har arbetat, sparat och planerat under hela sina liv – de som har gjort “allt 
rätt” - är oroliga inför framtiden.

dagens instabila och volatila marknad  har framkallat rädsla för att äga aktier. statsobligationer som 
under årtionden har utnyttjats för att reducera risk och generera inkomst kanske inte längre kommer att 
leverera den avkastning som förväntas. Avkastningen på statsobligationer är nu så låg att den kanske 
inte överstiger inflationen. detta i ett läge då vi behöver avkastningen mer än någonsin då vi lever allt 
längre och behöver finansiera vår pension.

vem kan du vända dig till?
Alla söker efter de rätta svaren. regeringar är låsta och står inför svåra beslut, den offentliga och 
privata sektorn verkar ur stånd att sammarbeta för att hitta de rätta lösningarna. det är inte att undra 
på att investerare inte vet vad de ska göra eller vart de kan vända sig.

1.Aviva/The Futures company “Mind the gap” analys. (2011) 2.data från ‘Household saving rate’ - eurostat. (2012) 3.Blackrock analys av ‘The emerging equity gap: growth and stability in the new investor landscape’ - Mckinsey global 
institute. (2011) 4.data från 466 företag som omfattar  stoxx europe 600 index, ex-financials - Bloomberg. original siffran 729 000 miljarder amerikanska dollar. (2012) 5.international Monetary Fund, World economic outlook database. 

(2011) 6.Un, department of economic and social Affairs, population division. (2011) 7.Juggernaut: How emerging powers Are reshaping globalization - Uri dadush. (2011) 8.Aviva/The Futures company “Mind the gap” analys. (2011)

Europeisk medellivslängd 
år 1950: 6 66 Europeisk medellivslängd  

år 2050: 6

Procentuell ekonomisk tillväxt av G20 de 
närmsta 40 åren från Brasilien, Kina, Indien, 
Ryssland och Mexiko: 782 60%

Antal européer som är oroliga för att de inte kommer  
att ha tillräckligt med pengar för att kunna gå i pension: 1 

Aktuell pensionssparande- 
klyfta i Europa per år är 
uppskattningsvis: 8 2032Kina blir världens 

största ekonomi år: 7$700 000 MilJArder $2500 MilJArderAndel likvida medel  
i Europeiska  
företag 2011: 4

Andel av världens 
BNP representerad i 
tillväxtmarknader: 5

50%
35%Andel av världens pengar 

investerade i likvida medel  
eller liknande: 3

BlaCkroCk 
Statistik

I slutet av 2011 var 
EUs sparande-kvot per 
hushåll: 2 10.9%60%


