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God utveckling i utmanande värld!

Kvartalsrapport 3, 2017

Även om årets tredje kvartal var rejält
utmanande redovisar samtliga av våra
aktie- och räntefonder hälsosamma plussiffror både på kvartalet och så här långt
i år. Men liksom tidigare kvarstår stora utmaningar att bemästra både ekonomiskt
och geopolitiskt. För oss som investerare
är det därför fortsatt viktigt att ta med
oss vetskapen om att marknadens och investerarkollektivets risktagande ökat och
fortsätter öka i den pågående ”jakten på
avkastning”. Riskerna ökar i takt med stigande tillgångspriser och så länge riskinsikten (och därmed även risktoleransen)
inte är ikapp risktagandet måste vi även
framöver tyvärr vara beredda på snabba
kast och att det återigen kan bli ”stökiga”
perioder. Därför är det idag extra viktigt
att se över sitt sparande - med våra fonder kan du själv enkelt välja risknivå på
ditt sparande. Risk och avkastning hänger
alltid ihop.

På vår hemsida spiltanfonder.se kan du
läsa fondernas rapporter för kvartal 3,
2017. Där kan du även läsa mer bland annat om vår investeringsfilosofi, hur vi ser
på ansvarsfulla investeringar, fondernas
olika riskklasser och hur du kan välja våra
fonder i ditt PPM-sparande. Där finns
även aktuella nyheter, blanketter med
mera. På hemsidan kan du även kan logga
in och se ditt sparande.

De låga (och i Sverige negativa) styrräntorna ger både möjligheter och utmaningar för att kunna skapa avkastning. I
denna miljö är det extra viktigt att verkligen göra sin ”hemläxa” vid val av bolag
att investera i. För i grund och botten är
det utvecklingen i de enskilda bolagen
som de facto skapar avkastningen i våra
fonder – det är viktigt att inte tappa bort
den insikten – och det gäller både på aktie- och räntemarknaden. Med det som
utgångspunkt kan det därför vara tryggt
att veta att vår investeringsfilosofi, vilken
varit densamma sedan starten 2002, över
tid har visat sig vara framgångsrik. ”Kvitton” för oss på detta är förutom över tid
uppnådd avkastning, alla de utmärkelser
vi erhållit både för vår aktie- och räntefondsförvaltning samt det stora intresse
vi möter på sparandemarknaden!
Välkomna alla nya andelsägare och ett
stort tack till er alla som redan sparar
med oss!

Senaste nytt på vår hemsida

Utmärkelser
I början på året fick Spiltan Globalfond Investmentbolag pris som ”Läsarnas Favorit 2016” av Privata Affärer. Fonden är ett
bra alternativ för alla som söker en Smart
Global Indexfond och är en variant av vår
redan populära och flerfaldigt prisbelönta Spiltan Aktiefond Investmentbolag.
Dessutom fick Spiltan Räntefond Sverige
för andra året i rad utmärkelsen ”Bästa
Räntefond 2016” av Fondmarknaden.se.
Enkelt är effektivt!

Träffa oss på vår Sverigeturné

Vi reser mycket och deltar vid många
sparmässor och fondkvällar runt om i
Sverige. Håll utkik på vår hemsida under
Kalendarium så vet du när vi är på en
sparträff nära dig.
Tack för förtroendet att vi får förvalta ditt
kapital. Ingen kan garantera något för
framtiden, däremot kan vi garantera att
vi gör allt för att samtliga av våra fonder
skall ge en långsiktigt god avkastning. Du
är alltid välkommen att ta kontakt med
oss på telefonnummer: 08-545 813 40
eller e-post: fonder@spiltan.se.
Med vänliga hälsningar och en önskan
om en skön och solig höst!
Erik Brändström, VD
Spiltan Fonder
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www.spiltanfonder.se
På vår hemsida finns alltid senaste
nytt om våra fonder och om vad som
händer på Spiltan Fonder.
Följ också gärna Niklas Larsson på
Twitter:

@NiklasSpiltan
Gör som Warren Buffett – ta vara på
marknadernas svängningar – månadsspara!
En av världens mest framgångrika investerare Warren Buffett sammanfattar varför han tror på ett långsiktigt sparande i
aktier:
”Jag vet vad marknaderna kommer att
göra långsiktigt. De kommer att gå upp.
Men, om man talar om vad som kommer
att hända om en dag eller en vecka eller en månad eller till och med ett år, så
har jag aldrig känt att det är viktigt. Om
tio, tjugo eller trettio år kommer aktier
att handlas betydligt högre än de gör nu,
Närhelst aktierna går ner så gillar jag det.
Eftersom jag är en nettoköpare av aktier.”
Vi på Spiltan Fonder delar hans syn och är
övertygande om att det bästa sparandet,
speciellt när det gäller att ta vara på aktiemarknadernas svängningar, är att månadsspara. Ta kontakt med oss så hjälper
vi dig att komma igång. Det är enkelt och
alltid rätt tillfälle att börja!

Utmärkelser under 2016: Spiltan Globalfond Investmentbolag fick utmärkelsen ”Läsarnas favorit 2016” av
tidningen Privata Affärers läsare efter att bara ha funnits i drygt tre månader. Spiltan Räntefond Sverige
fick för andra året i rad utmärkelsen ”Bästa Räntefond 2016” av Fondmarknaden.se.
Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan
både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Faktablad och
informationsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder: 08-545 813 40 eller hämtas på www.spiltanfonder.se.
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