Lokal

Puljeinvest
Få mere ud af din pensionsopsparing.
Gældende fra januar 2022

Lokal Puljeinvest er en effektiv og billig måde at få dine
pensionsmidler investeret på.
I Sparekassen Thy har vi otte forskellige puljer, som du kan
anvende til at sammensætte din investering, så de passer
til dine ønsker til risiko og investeringshorisont.
Puljerne giver dig mulighed for at investere din opsparing i
obligationer og aktier. Historisk set har obligationspuljerne
givet et lavere afkast end aktiepuljerne, men samtidig har
obligationspuljerne også mindre udsving end aktiepuljerne.
Jo længere investeringshorisont jo større aktieandel anbefaler vi.

Påkrævet formue
Ingen
Opsparingstype
Pensionsmidler
Porteføljegebyr:
0,1% - 0,75% pr. år af
gennemsnitlig saldo

Du opnår
Ved at investere gennem Lokal Puljeinvest opnår du:
Billig spredning af din risiko
• Indbetalinger bliver løbende investeret
• Investeringerne bliver overvåget, således din risikoprofil
fastholdes
• Professionel overvågning og forvaltning af puljerne
• Du kan følge dine investeringer på www.sparthy.dk/lokalpuljeinvest











Hvad skal du vælge?
Sammen med din rådgiver afdækker I din risikoprofil og investeringshorisont. På den baggrund vælger du den sammensætning af puljer, som netop passer til dine ønsker og behov.















































Valget af puljer betyder, at dine investeringer løbende overvåges af professionelle forvaltere, hvis eneste mål er at skaffe
dig det bedste afkast.
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Kort
(1,5 – 3 år)

Lav

Mellem

Høj

Vi anbefaler pt. ikke
investering af midler med
investeringshorisont under
3 år

Vi anbefaler pt. ikke
investering af midler med
investeringshorisont
under 3 år

Vi anbefaler pt. ikke
investering af midler med
investeringshorisont
under 3 år

Mellem
(3 – 5 år)
Mixpulje minimum
Aktier:
15 %
Obligationer: 85 %

Lang
(over 5 år)
Mixpulje lav
Aktier:
25 %
Obligationer: 75 %

15%

25%
75%

85%

Mixpulje lav
Aktier:
25 %
Obligationer: 75 %
25%
75%

Mixpulje middel
Aktier:
50 %
Obligationer: 50 %
50%

50%

Mixpulje middel
Aktier:
50 %
Obligationer: 75 %

Mixpulje høj
Aktier:
65 %
Obligationer: 35 %

50%

35%

50%

Se afkast på www.lokalpuljeinvest.dk

65%

