SAXOSELECT
AKTIE
PORTEFØLJER

Saxo Morningstar Moat portefølje
MORNINGSTAR ECONOMIC Moat MODELLEN IDENTIFICERER AKTIER
MED EN ROBUST VEDVARENDE KONKURRENCEMÆSSIG FORDEL
30 ATTRAKTIVE VALUE AKTIER MED STORT POTENTIALE
LAVE KURTAGE- OG ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER
MINIMUMSINVESTERING FRA 30.000 EUR
Saxo Morningstar Moat Moat porteføljen administreres af Saxo Bank i samarbejde med
Morningstar Minimumsinvestering Management Europe Ltd. Porteføljen er en attraktiv
mulighed for at investere i en portefølje af udvalgte value aktier, der igennem deres vedvarende
konkurrencemæssige fordele har formået at levere ekstraordinært gode afkast.

I SAMARBEJDE MED

SAXOSELECT AKTIEPORTEFØLJER

I samarbejde med Morningstar kan Saxo Bank nu tilbyde dig muligheden for at investere i en unik portefølje bestående af udvalgte
kvalitetsaktier, der alle besidder en vedvarende konkurrencemæssig fordel. Porteføljen har som mål at skabe et attraktivt langsigtet
afkast og at overgå afkastet på benchmarket for globale aktieinvesteringer, MSCI All Countries World Index.

UDVÆLGELSE AF AKTIER

Morningstar sammensætter en modelportefølje bestående af 30 globale aktier, som Saxo Bank herefter stiller til rådighed for
sine kunder igennem Saxo Morningstar Moat porteføljen. Aktierne i porteføljen udvælges fra 33 forskellige børser på baggrund
af Morningstars Economic Moat udvælgelsesproces. Morningstars Economic Moat udvælgelsesproces rangerer aktierne ved
anvendelse af 5 centrale parametre:
1. Høje skifteomkostninger - virksomheder, hvis kunder skal afholde større omkostninger for at skifte til en konkurrerende
		virksomhed;
2. Network effekt - virksomheder, der udbyder varer eller tjenesteydelser, hvor værdien af produktet forøges proportionelt
		 med antallet af brugere af produktet eller tjenesteydelsen;
3. Immaterielle aktiver - patenter, licenser og værdifulde brands, der kan give en virksomhed en fordel over dens konkurrenter;
4. Stordriftsfordele - virksomheder, der kan producere varer eller tjenesteydelser billigere end konkurrenterne, har mulighed
		 for at underbyde konkurrenter og derigennem skabe ekstraordinær god lønsomhed;
5. Effektiv skala - en fordel for virksomheder, der opererer i markeder med få konkurrenter.
Det er udelukkende aktier, som ifølge Morningstar vurderes til at besidde en vedvarende konkurrencemæssig fordel, der kan
komme i betragtning til porteføljen. De udvalgte aktier skal være i en fordelagtig situation i forhold til deres konkurrenter, således
at de over de næste 10 (“narrow Moat”) eller 20 (“wide Moat”) år kan skabe ekstraordinært gode afkast på den investerede kapital.
Endeligt beregnes fair værdi på de udvalgte aktier, hvorefter kun de mest attraktivt prisfastsatte aktier udvælges til porteføljen.

LAVE HANDELSOMKOSTNINGER

Saxo Bank opkræver en lav handelskurtage på 0,06% af værdien
på hver handel, dog altid minimum 2 EUR eller tilsvarende i
anden valuta.

LAVT SERVICEGEBYR

Saxo Bank opkræver et lavt servicegebyr på 0,75% per år
inklusiv moms for administration af porteføljen. Servicegebyret
beregnes på baggrund af porteføljens værdi ved hver
handelsdags afslutning og afregnes ved hver kvartalsafslutning.

LAV VEKSELGEBYR

Saxo Morningstar Moat – porteføljen giver kunder et lavt
vekselgebyr på kun 0,2 % for handler i andre valuta end
porteføljens oprindelige valuta (EUR).Overførsler til og fra
investeringskontoen hvor Saxo Morningstar Moat- porteføljen
ligger, vil medføre et standard vekselgebyr på 0,3 % eftersom
midlerne er angivet i en anden valuta end porteføljens valuta
(EUR).

KVARTALSMÆSSIG JUSTERING

Morningstar gennemgår porteføljesammensætningen
ved udgangen af hvert kvartal, hvorefter porteføljen - om
nødvendigt - justeres af Saxo Bank.

For at minimere handelsomkostningerne for kunden vil
porteføljen kun blive justeret, hvis en alternativ investering
er mere end 25% undervurderet i forhold til dens fair værdi.
For at minimere handelsomkostningerne justeres porteføljen
også kun, såfremt porteføljeallokeringen afviger væsentligt fra
ligevægt.

HANDEL OG INVESTERING
FRA ÉN OG SAMME KONTO

Med SaxoTraderGO har du enkel adgang til både SaxoSelect og
Saxo Banks komplette udbud af aktivklasser. Når du beslutter dig
for at investere i en SaxoSelect portefølje eller handelsstrategi,
oprettes der automatisk en ny konto i porteføljens valuta. Det
valgte handelsbeløb overføres automatisk til den nye konto,
hvorfra det investeres i den valgte strategi eller portefølje.
Med SaxoSelect Aktieporteføljer bibeholder du fleksibiliteten
i dine investeringer. Du kan nemlig bruge din investering i
porteføljerne som sikkerhed/margin for handel med valuta,
CFD’er og futures. Eventuelle valutavekslinger foretages jf. Saxo
Banks almindelige forretningsvilkår.

DEN NYESTE TEKNOLOGI

Vi har kombineret vores nyskabende teknologi med
Morningstars markedsledende analyser. Resultatet er en
attraktiv investeringsmulighed, hvor du bevarer kontrollen og
overblikket over alle aspekter af din investering.

Du finder investeringsporteføljerne under fanen SaxoSelect i SaxoTraderGO, hvor du også
kan få mere at vide om de forskellige porteføljer.

SÅDAN INVESTERER DU

1. Åbn handelsplatformen, og klik på INVESTER knappen ved
strategien, du ønsker at investere i.
2. Hvis nødvendigt, vil du blive guidet igennem en kort
egnethedstest. Bemærk, at du kun har mulighed for at
investere i de strategier og porteføljer, som du erklæres
egnet til ifølge egnethedstesten.
3. I investeringsmodulet vælger du størrelsen på din
investering.
Når du har gennemgået investeringsprocessen, oprettes
der automatisk en ny underkonto til den valgte strategi eller
portefølje. Investeringerne i den valgte strategi igangsættes
automatisk indenfor ganske få sekunder, hvis de relevante
markeder er åbne.

AKTIVE PORTEFØLJER

Aktive porteføljer kan overvåges i Porteføljelisten, der giver
dig enkel adgang til at følge dit afkast, justere størrelsen på din
investering eller afslutte din investering i porteføljen.
Du kan også følge med i enkeltinvesteringer under fanen
Positioner. Vær opmærksom på, at du ikke kan ændre
i positioner, der er tilknyttet en handelsstrategi eller
investeringsportefølje.

PORTEFØLJEAFKAST

Du kan følge afkastet på dine aktive porteføljer under fanen
Konto i SaxoTraderGO.
Her finder du yderligere information om din konto,
kontoværdien og det tidsvægtede afkast, gevinst og afkast
for hver måned samt en oversigt over investeringer og
geninvesteringer i porteføljen.

*Ikke garanteret.

06042017/1

WWW.MORNINGSTAR.COM | ANSVARSFRASKRIVELSE:
Morningstar Investment Management Europe Ltd. er enheden, der stiller rådgivningsydelser til rådighed, og er af det britiske finanstilsyn, UK
Financial Conduct Authority, autoriseret til at levere ydelser til professionelle kunder. Morningstars aktiviteter indenfor analyse og rangering
foretages ikke igennem Morningstar Investment Management Europe og er derved ikke reguleret af det britiske finanstilsyn, UK Financial Conduct
Authority.
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Enhver information i dette dokument, herunder informationer om handelsvilkår og omkostninger kan ændres uden varsel. Du kan finde
opdaterede oplysninger om handelsvilkår og omkostninger under beskrivelsen af hver portefølje. Ved udfærdigelsen af dette materiale har Saxo
Bank ikke taget hensyn til modtagerens investeringsmål, finansielle situation eller andre specifikke behov. Intet i dette materiale skal betragtes
som en anbefaling om at investere på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for tab, der måtte opstå som følge af handler
foretaget på baggrund af nærværende materiale. Alle investeringer indebærer risici og kan resultere i både gevinster og tab. Specielt investeringer
i produkter med mulighed for gearing, herunder bl.a. valuta, derivater og råvarer, kan være yderst spekulative og gevinster og tab kan variere
væsentligt. Spekulativ handel er ikke egnet til alle investorer, og alle modtagere af dette materiale bør nøje overveje deres finansielle situation og
eventuelt rådføre sig med en finansiel rådgiver for at forstå de involverede risici og sikre sig, at en given investering er egnet til deres situation.
Enhver benævnelse, hvis nogen, af risici skal ikke betragtes som en udtømmende gennemgang af alle de involverede risici. Meninger, holdninger
eller andre tilkendegivelser kan tilhøre forfatteren af materialet og afspejler ikke nødvendigvis Saxo Banks holdning og kan i øvrigt ændres uden
forudgående varsel eller varsel i det hele taget.
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