0,10%

Förvaltningsavgift

Obligation
XACT Obligation är en ETF som ger dig tillgång till den svenska marknaden för bostadsobligationer och obligationer utgivna av svenska staten och kommuner. Snabbt och
smidigt genom en enda transaktion. Till låg kostnad.

Handla räntor som aktier

Ränteplacering sprider risken

XACT Obligation är en ränteplacering som du handlar
enkelt och snabbt över börsen - i en enda affär. Det innebär
att du bestämmer exakt när under dagen du vill köpa eller
sälja dina andelar. Precis som en aktie.

En ränteplacering är ett naturligt inslag i ett väldiversifierat
sparande och sänker risken i en portfölj med stor andel aktier.
En ränteplacering kan också vara lämplig i avvaktan på ett aktivt
investeringsbeslut.

Den låga förvaltningsavgiften gör fonden attraktiv för en
långsiktig strategisk placering. Men XACT Obligation kan
också användas som ett effektivt verktyg för att snabbt och
taktiskt skifta fördelningen mellan olika tillgångsslag.

XACT Obligation
Fonden har som målsättning att följa Handelsbanken
Sweden All Bond Tradable Index, ett marknadsviktat index
som speglar den svenska marknaden för säkerställda
bostadsobligationer samt obligationer emitterade av stat
och kommun.
Indexet ombalanseras månadsvis och kuponger återinvesteras i index fortlöpande. Mer information om vilka
obligationslån som ingår i index samt uppgift om kupong,
duration och löptid finns på handelsbanken.se/index.

Förändringar i marknadsräntor
Utvecklingen i ränteplaceringar påverkas i olika grad av
förändringar i marknadsräntor. Stigande och sjunkande
marknadsräntor har större effekt på avkastningen i långa
räntefonder (obligationsfonder) eftersom dessa har längre
duration jämfört med korta räntefonder. XACT Obligation är
en lång räntefond.
Duration är risk och möjligheter
Duration anges i år och speglar genomsnittlig återstående
räntebindningstid i fondens placeringar. Durationen är ett
mått på fondens känslighet vid ränteförändringar - ju högre
duration, desto högre ränterisk.

XACT Obligation
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Svenska
Staten
Bostadsinstitut
Bostadsinstut
Svenska Staten
Bostadsinstut
Kommuner
Svenska
Staten
Kommuner
Kommuner
Bostadsinstut

Svenska Staten
Bostadsinstut

Följer Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index
En börshandlad fond (ETF)
Förvaltningsavgift 0,10%
ISIN: SE0007491287
Fondbolag: Xact Kapitalförvaltning AB

Kommuner

Kommuner

Exchange Traded Fund (ETF) handlas på börsen
Enkel och kostnadseffektiv marknadsexponering
För dig som söker fondsparande till låg kostnad
Xact – störst i Norden på ETF:er

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får
tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns på xact.se under respektive
fond. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index,
genomsnittlig duration 4,01 per 2016-02-12.

ETF – vad, hur och för vem

ETF namn

Jämförelseindex

#Underliggande

Notering

Förv. avgift

Bloomberg

XACT OMXS30

OMXS30™ GI

30

Nasdaq Stockholm

0.10%

XACTOMX SS EQUITY

XACT OMXSB Utdelande

OMXSB™ GI

80-100

Nasdaq Stockholm

0.15%

XACTSBX SS EQUITY

XACT OBX

OBX TR

25

Oslo Börs

0.30%

OBXEXACT NO EQUITY

XACT Norden 30

VINX30™ Net

30

Nasdaq Stockholm

0.15%

XACTVINX SS EQUITY

XACT Svenska Småbolag

CSX

50-70

Nasdaq Stockholm

0.30%

XACTSMAC SS EQUITY

Handelsbanken Commodity Index Excess Return

15

Nasdaq Stockholm

0.70%

XACTCOMM SS EQUITY

Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index

ca 45

Nasdaq Stockholm

0.10%

XACTBOND SS EQUITY

XACT BULL

OMXS30™ GI

30

Nasdaq Stockholm

0.60%

XACBULL SS EQUITY

XACT BEAR

OMXS30™ GI

30

Nasdaq Stockholm

0.60%

XACBEAR SS EQUITY

XACT BULL 2

OMXS30™ GI

30

Nasdaq Stockholm

0.60%

XABULL2 SS EQUITY

XACT BEAR 2

OMXS30™ GI

30

Nasdaq Stockholm

0.60%

XABEAR2 SS EQUITY

XACT Derivat BULL

OBX TR

25

Oslo Börs

0.80%

OBXBULL NO EQUITY

XACT Derivat BEAR

OBX TR

25

Oslo Börs

0.80%

OBXBEAR NO EQUITY

Aktier

Råvaror
XACT Råvaror
Ränta
XACT Obligation
Hävstång

ETF – enkelt är smart

Xact – först och störst i Norden

En ETF är en fond som du handlar på börsen, precis
på samma sätt och lika enkelt som du handlar aktier.
Courtage enligt gällande prislista utgår vid köp och
försäljning. Ger marknadsexponering i fondformat till
låg kostnad.

Xact lanserade den första börshandlade fonden i Norden
- XACT OMXS30 - redan år 2000. Idag förvaltas cirka 20 000
MSEK i Xacts börshandlade fonder, vilket gör oss till den
största utgivaren av ETF:er med nordisk inriktning.

Kontakta oss på telefon 08-701 40 00. Läs mer om börshandlade fonder på xact.se.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får
tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns på xact.se under respektive
fond. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

