Professionell och aktiv
portföljförvaltning

Om Svensk Värdepappersservice
Svensk Värdepappersservice tillhandahåller rådgivnings- och förvaltningstjänster
i samarbete med landets ledande produktbolag och investeringsrådgivare. Svensk
Värdepappersservice är en av landets ledande aktörer inom anknutet ombudskap, vilket
innebär att vi erbjuder utvalda investeringsrådgivare att verka inom ramen för vårt
värdepapperstillstånd och därmed säkerställer att de följer de lagar och regler som råder
på den svenska värdepappersmarknaden. Vi fungerar som ett servicebolag åt våra anknutna ombud så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet – investeringsrådgivning.
Vi har idag ett femtiotal anknutna ombud runtom i Sverige. Vi erbjuder också ett antal
olika portföljförvaltningstjänster. Svensk Värdepappersservice står under Finansinspektionens tillsyn.

Om Devise
Devise är en Göteborgsbaserad kapitalrådgivare som under mer än 10 år har varit
rådgivare åt företag, företagare, kapitalstarka privatpersoner, mindre institutioner och
stiftelser. Devise är renodlade rådgivare utan egna finansiella produkter och erbjuder
individuellt anpassad rådgivning som utgår från den enskilda kundens unika behov och
önskemål. Devise står under Finansinspektionens tillsyn. Devise är också delägare i
och anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice. I samarbete med Devise erbjuder
Svensk Värdepappersservice professionell portföljförvaltning med olika riskprofiler
enlig den s k Devise-modellen till Devises kunder.

Förvaltningstjänsterna riktar sig
till investerare som
söker en aktiv
förvaltning men
som vill överlåta
investeringsbesluten
till en professionell
förvaltare.

Svensk Värdepappersservice portföljförvaltning
i samarbete med Devise
Svensk Värdepappersservice erbjuder portföljförvaltning med flera olika
riskprofiler som exklusivt erbjuds Devises kunder. De olika portföljerna
baseras på en förvaltningsmodell som har utvecklats av Devise och som
kombinerar marknadspositiva och marknadsneutrala placeringar med
målet att den riskjusterade avkastningen ska optimeras. Portföljerna
består huvudsakligen av fonder som noga utvärderats av såväl externa
analysinstitut som eget analysarbete, oftast i kombination med direktkontakt med de olika fondernas förvaltare. Svensk Värdepappersservices
erfarna förvaltare bevakar på daglig basis marknaden och gör kontinuerligt förändringar i portföljerna för att uppnå bästa möjliga förvaltningsresultat inom ramarna för de olika portföljernas riskmandat. Förvaltningstjänsterna vänder sig till investerare som söker en aktiv förvaltning men
som vill överlåta investeringsbesluten till en professionell förvaltare.
Följande förvaltningsstrategier erbjuds Devises kunder:
- Låg risk
- Medellåg risk
- Medelhög risk
- Hög risk
- Absolut Selektiv (beräknas erbjudas fr o m 1 april 2019)
Därutöver kan individuellt anpassade portföljer erbjudas efter särskild
överenskommelse.

Förvaltningsprocess

Förvaltningsprocessen kan indelas i fyra olika steg.
1. Strategisk allokering syftar till att välja hur stor
exponeringen mot respektive tillgångsslag ska vara.

2. Taktiska val handlar om att välja exponering inom
respektive tillgångsslag, exempelvis vilka regioner eller
sektorer som ska vara i fokus.

3. Utvärdering av marknadens olika förvaltare,
kvalitetssäkring och val av specifika fonder.

4. Kontinuerlig uppföljning och omvärdering av
strategisk allokering, taktiska val och val av
specifika fonder.

Investeringsfilosofi
Förvaltningen i de olika portföljstrategierna är baserade på Devises förvaltningsmodell där hänsyn tas till varje enskild placerings risknivå samt
i vilken utsträckning dessa samvarierar med den allmänna marknadsutvecklingen enligt den något förenklade och schematiska skissen nedan.

Hög risk
Enskilda aktier
Högriskhedgefonder
Aktiefonder

Offensiva blandfonder

Medelriskhedgefonder

Balanserade blandfonder

Aktiemarknadsoberoende

Aktiemarknadsberoende
Defensiva blandfonder
Lågriskhedgefonder
Kreditfonder/Högräntefonder
Kreditfonder/Obligationsfonder
Korta räntefonder

Låg risk
Genom strategisk allokering justeras respektive strategi mot högre eller
lägre risk samt mot ett större eller mindre beroende av den allmänna
utvecklingen på aktiemarknaden. I Devise Strategi Absolut Selektiv sker
urvalet endast bland fonder med inget eller lågt aktiemarknadsberoende vilket medför att avkastningsutvecklingen saknar koppling till den
allmänna utvecklingen på aktiemarknaden.
Oavsett strategi läggs stor vikt vid riskkontroll och målsättningen är
att nå så god riskjusterad avkastning som möjligt med hänsyn till den
specifika portföljstrategins förvaltningsmandat. Generellt kan sägas att ju
högre risk och ju större aktiemarknadsberoende desto större svängningar
kan förväntas i förvaltningsresultatet vilket i sin tur ställer större krav på
långsiktighet.

Förvaltningsstrategier som erbjuds Devises kunder
Devise Strategi Låg risk

Devise Strategi Hög risk

Devise Strategi Låg risk vänder sig till investerare

Devise Strategi Hög risk vänder sig till investerare

som söker en försiktig marknadsexponering men som

som accepterar stora svängningar men som på lång

samtidigt vill möjliggöra en avkastning som överstiger

sikt också förväntar sig relativt hög avkastning. Ak-

riskfri ränta. Räntefonder, kreditfonder, alternativa

tiefonder dominerar förvaltningen där ett större fokus

investeringsfonder och blandfonder utgör grunden

ges till branschfonder och specifika sektorfonder som

i portföljen. Innehav i rena aktiefonder är starkt

kompletteras med kreditfonder och alternativa in-

begränsat.

vesteringsfonder med högre risk och högre långsiktig
avkastningspotential.

Risknivå:

Låg

Målavkastning:

RR* + 4%

Risknivå:

Hög

Volatilitet:

4-6%

Målavkastning:

RR* + 10%

Rek. min placeringssikt:

2 år

Volatilitet:

15-20%

Rek. min placeringssikt:

5 år

Devise Strategi Medellåg risk
Devise Strategi Medellåg risk vänder sig till investera-

Devise Strategi Absolut Selektiv

re som söker en förvaltning med relativt låg risk men

Devise Strategi Absolut Selektiv vänder sig till inves-

som ändå är balanserad mellan marknadsneutrala

terare som söker marknadsneutral absolutavkastning.

och marknadsberoende placeringar. Kreditfonder,

Ett relativt koncentrerat urval av kreditfonder och al-
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ternativa investeringsfonder dominerar förvaltningen.

utgör grunden i portföljen tillsammans med bredare

Risknivå:

Medel

aktiefonder.

Målavkastning:

RR* +7%

Risknivå:

Medellåg

Volatilitet:

5-10%

Målavkastning:

RR* + 6%

Rek. min placeringssikt:

3 år

Volatilitet:

6-10%

Rek. min placeringssikt:

3 år

*RR = Riskfri ränta enligt 90 dagars statsskuldsväxel
(SSVX90)

Devise Strategi Medelhög risk
Devise Strategi Medelhög risk vänder sig till investerare som accepterar lite större svängningar men som
på längre sikt också förväntar sig högre avkastning.
Aktiemarknadsberoende placeringar dominerar
förvaltningen men kompletteras av blandfonder,
kreditfonder och alternativa investeringsfonder.
Risknivå:

Medelhög

Målavkastning:

RR* +8%

Volatilitet:

10-15%

Rek. min placeringssikt:

4 år

Om förvaltaren
Peter Eklöf är anställd som förvaltare hos Svensk Värdepappersservice
sedan 2015. Han har mer än 30 års erfarenhet från finansbranschen,
huvudsakligen som analytiker och förvaltare. Peter är född 1961 och är
utbildad civilekonom sedan 1987. Innan han tillträdde som förvaltare
hos Svensk Värdepappersservice var han anställd hos SEB Enskilda
Banken/SEB Asset Management som portföljförvaltare sedan 2001.
Tidigare har han arbetat som analytiker för JP Bank, Matteus Bank,
Nordiska Fondkommission, Skandiabanken Fondkommission, Swedbank Fondkommission och Delphi Economics.
Med fem större nedgångar under sina år i branschen är Peter väl
medveten om hur viktigt det är att undvika kraftiga nedgångar snarare
än att försöka maximera avkastningen vid varje givet tillfälle till varje
pris. Många förvaltare söker alfa (överavkastning) men i längden anser
Peter att det är viktigare att kontrollera och vid behov parera beta (dvs
hur marknaderna utvecklas). Peter anser att det finns många bra fonder
på den svenska marknaden med duktiga förvaltare och istället för att
försöka konkurrera med dessa med en egen aktieportfölj är det ofta bättre
att använda fonderna som byggstenar i en mer omfattande och riskspridd
portfölj och att koncentrera sig på allokering mellan olika tillgångsslag,
marknader och sektorer istället för val av enskilda aktier.
Investera i våra portföljer
Vid intresse av att investera i någon av de beskrivna portföljstrategierna
eller om önskemål finns om individuellt anpassad portfölj hänvisas till
Devise: 031-80 80 80 eller info@devise.se.

Disclaimer
Marknadsföring
Detta material utgör endast marknadsföring och ska inte uppfattas som
en uppmaning eller rekommendation att göra en investering. Skäliga
ansträngningar har gjorts för att garantera riktigheten i informationen,
men det kan aldrig uteslutas att den baserats på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Innan beslut tas om en investering uppmanas
investerare att konsultera sin rådgivare.
Denna publikation är inte avsedd att vara tillgänglig för någon person
eller något företag hemmahörande i ett land där publiceringen eller
tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något
annat sätt begränsad. Denna publikation är inte avsedd för dig som är
bosatt i USA eller investerare med säte i USA.
Risker
Att investera i finansiella instrument är förenat med ett antal riskfaktorer
och innebär ett risktagande. Värdet och avkastningen på en investering
kan såväl öka som minska och hela eller delar av det investerade kapitalet
kan gå förlorat. Det är således inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning och historiskt resultat är inte någon
garanti för framtida avkastning och resultat.
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