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86 års erfarenhet
kan inte vara fel
När du kräver lite extra av ett smycke, när det inte bara
är tanken som räknas, är det till oss du ska vända dig.
Här hittar du ett smycke för varje tillfälle. För högtiden,
för kärleken, eller helt enkelt för den rena glädjens skull.
Vi strävar alltid efter högsta kvalitet och utgår utan
undantag från materialets inneboende egenskaper när
vi skapar nya smycken. Välkommen in till butiken eller
besök oss på www.fahlstrom.se
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Får du panik över
din pension?
LISA SELIGSON på Lancelot Asset Management:
Herregud, hur svårt kan det vara att sätta upp lagar och regler så
att det inte kommer in massor av skojare i pensionssystemet; Allra,
Falcon Funds och rådgivare som bara väljer fonder där de får hög
ersättning. Dessutom får vi oftast inte flytta pensionen till ett vettigt
ställe som Avanza, utan måste betala höga pensionsskalsavgifter
och dessutom endast få tillgång till ett begränsat fondutbud med
få bra fonder. Därför är det viktigare än någonsin att man gör det
man kan för sin framtida pension. Här är fem enkla tips som kan
ge dig många extra miljoner i pension.
1. Först och främst – tjata på din arbetsgivare att flytta de anställdas pensioner till Avanza eller Nordnet. Där finns ingen skalkostnad eller fast avgift och ett stort utbud av fonder. Bara det gör 1,2
miljoner mer i pension1.
2. Välj aktier i stället för räntor i ditt pensionssparande om du
inte är väldigt nära pensionen. 15,1 miljoner mer i pension2.
3. Välj inte breda passiva aktiefonder med hög avgift. Det finns
gratis indexfonder. Minskar din pension med 6,2 miljoner3.
4. Välj en aktivt förvaltad global aktiefond. Det sprider dina risker i en orolig värld. 3,5 miljoner mer i pension4.
5. Spara dessutom privat 2 000 kronor per månad i en ISK i en
aktivt förvaltad aktiefond5. Det ger 19,7 miljoner mer i kapital före
eventuell avkastningsskatt.
Med dessa enkla knep har du alltså ökat dina medel med 40
miljoner kronor. Det var inte så svårt, eller hur? Att välja den aktivt
förvaltade fonden är lite knepigt. Utvärdera förvaltarens avkastning efter avgifter på minst fem år jämfört med börsen, helst ska
fonden varit igenom en börscykel med både upp- och nedgångar.
Ring till förvaltaren och ställ frågor. Får du vettiga svar? Om det
verkar jobbigt, välj en gratis indexfond som följer börsen. Det är
ditt näst bästa val.
När det gäller sparande är det tiden som blir din bästa vän och
även ränta-på-ränta-effekten, men framförallt kan du tacka dig
själv för att du tar tag i dessa enkla saker. A och O är att börja spara
tidigt, fortsätta spara år efter år och få en hög avkastning. Ju längre
tid du sparar desto mer aktier kan du äga eftersom tiden jämnar
ut upp- och nedgångar. Bra börsbolag finns alltid och de kommer
att avkasta bättre än mycket annat. Få inte panik över din pension
utan ta tag i dina extra miljoner.
1. Ålder: 30 år, nominell avk. 6%/år, pensionspremie/månad: 2 000 kr, pensionsålder: 65 år,
uttag på 20 år.
Kapitalavgift och fast avgift 0 kronor jämfört med 0,65% och 240 kronor per år.
2.Sparande/månad: 2 000 kr i 35 år. Maj 2003 - feb 2017 genomsnittlig avk.: Ränta (RXVX)
1,5%/år, Stockholmbörsen (SIX RX Index) 13,6%/år. Avgift 0 kronor. 3. Sparande/månad: 2
000 kr i 35 år. Maj 2003 – feb 2017 genomsnittlig avk.: Stockholmbörsen (SIX RX Index):
13,6%/år . Avgift 2%/år. 4. Maj 2003-feb 2017 genomsnittlig avk.: Stockholmbörsen (SIX
RX Index) 13,6%/år, Lancelot Camelot A 14,4%/år efter avgifter. 5. Lancelot Camelot A
genomsnittlig avk. sedan starten maj 2003-feb 2017: 14,4%/år.

