
Investeringsforening / ETF TER (omkostninger) Læs mere
Nykredit Invest Engros Korte Obligationer Fonde (Varighed 2)

En aktivt forvaltet fond med lav risiko, der investerer i korte og 
mellemlange danske obligationer med en gennemsnitlig varighed på 3 år. 

0,16% Læs mere

Nykredit Invest Engros Lange Obligationer Fonde (Varighed 6)

Aktivt forvaltet fond, der investerer i danske obligationer med lang løbetid. 
Længere løbetid giver typisk et højere udbytte, men øger også 
følsomheden overfor renteændringer og vil derfor tabe mere i værdi ved 
rentestigninger. 

0,18% Læs mere

Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Denne ETF investerer i europæiske erhvervsobligationer med et højt afkast 
(High Yield). Den er passivt forvaltet, prisbillig og giver en god 
diversifikationseffekt til aktier. 

0,20% Læs mere

iShares MSCI World SRI UCITS ETF

En prisbillig og passivt forvaltet aktiefond, der investerer i aktier i alle 
udviklede lande. Denne fond følger en bæredygtig strategi, som er mindre 
striks end de bæredygtige SparIndex fondes og kan f.eks. investere i olie-
og gasselskaber, hvilket giver en bedre risikospredning. 

0,23% Læs mere

iShares Global Corporate Bond UCITS ETF

En indeks-fond som investerer i erhvervsobligationer der har en høj 
kreditværdighed (Investment Grade). Lavere risiko men også et lavere 
forventet afkast end High Yield. 

0,25% Læs mere

iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF

Fonden investerer udelukkende i AAA-klassificerede tyske 
statsobligationer, som historisk set har fungeret som en sikker havn i 
perioder med markedsuro. Denne kan ses som et alternativ til de danske 
obligationer. 

0,16% Læs mere

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF

Fonden giver eksponering til en bred vifte af europæiske 
erhvervsobligationer med høj kreditværdighed på tværs af en række 
sektorer. Derudover har fonden en bæredygtig profil. 

0,15% Læs mere

Sparinvest INDEX OMX C25 KL

En passivt forvaltet aktiefond, der investerer i danske aktier. Dette giver en 
øget eksponering til det lokale aktiemarked, som historisk har gjort det 
godt. Indekset er sat op en måde, så enkelte aktier højest kan udgøre 20%, 
hvilket godt kan være tilfældet på det danske aktiemarked. 

0,30% Læs mere

Sparinvest INDEX Bæredygtige Global KL

Den primære aktiefond, der giver en god bred eksponering til 
aktiemarkederne i hele verden. Investeringsstrategien er passiv og fonden 
er Svanemærket, hvilket betyder at bæredygtige virksomheder har en 
højere vægt og CO2 aftrykket er væsentligt lavere end for det brede 
marked. Investerer i aktier i udviklede lande såvel som i nye markeder. 

0,50% Læs mere

Sparinvest INDEX Nye Obligationsmarkeder

Investerer bredt i stats- og erhvervsobligationer fra udviklingslande. Disse 
obligationer har en god spredningseffekt og et højt forventet afkast, men 
har også højere risiko end de øvrige obligationer. 

0,53% Læs mere

Aktuelt investeringsunivers
Listen nedenfor udgør de investeringsforeninger/ETF’er som pt. benyttes i anbefalinger fra Grant Compass. Vi udvider løbende vores 
investeringsunivers med investeringsforeninger/ETF’er som kan benyttes af fonde jf. anbringelsesbekendtgørelsen. 

Grant Compass
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