Ordlista
Aktie

Ägarandel i ett aktiebolag.

Aktiefond

En aktiefond investerar minst 85 procent av fondförmögenheten i aktier eller
aktierelaterade finansiella instrument.

Avkastning

Värdeökning på en placering. Kan komma fondspararen till del som kapitalvinst
eller utdelning. En fonds avkastning visas alltid efter att avgifter är bortdragna.

Blandfond

En fond som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper.
Fördelningen av aktier respektive räntepapper skiljer sig åt mellan
blandfonderna och deras placeringar styrs av fondens strategival.

Branschfond

Värdepappersfond som köper aktier i en specifik bransch såsom läkemedel,
fastigheter etc.

Fondandel

Den som sparar i fond köper andelar i fondens tillgångar och blir därmed
delägare till alla de värdepapper som fonden äger.

Fondbolag

Ett fondbolag förvaltar förmögenheten i en värdepappersfond. Ett fondbolag kan
förvalta flera fonder.

Förvaltningsavgift

Ersättning till fondbolag för förvaltning, administration, förvaring, information
och distribution.

Index

Index visar hur en viss marknad har gått i genomsnitt. Ett index fungerar som ett
mått att jämföra fondens värdeutveckling med över tid.

Indexfond

En passivt förvaltad fond som har som mål att spegla ett valt index, genom att
vanligtvis placera i de aktier som ingår i indexet. Motsats till aktivt förvaltad
fond.

Obligationsfond

En fond som placerar i långa räntepapper, det vill säga med en löptid på över ett
år, såsom obligationer. Kallas även lång räntefond.

Penningmarknadsfond Fond som enbart placerar i korta räntepapper, det vill säga räntepapper med en
återstående löptid som är kortare än ett år. Kallas även för kort räntefond eller
likviditetsfond.
Premiepension

Den del av den allmänna pensionen där premien, som är 2,5 procentenheter av
pensionsunderlaget, placeras i fonder.

Risk

Med risk avses variation av värdet. Hög risk innebär att värdet kan stiga eller
sjukna mycket.

Räntefond

En räntefond är en fond som placerar 100 procent av fondförmögenheten i
räntebärande värdepapper, det vill säga i obligationer och statsskuldväxlar.

Tillväxtmarknadsfond

En tillväxtmarknadsfond är en aktiefond som investerar i tillväxtmarknader, även
kallade emerging markets. Till tillväxtmarknader räknas bland andra Östeuropa,
stora delar av Asien, Afrika och Latinamerika.

