
Handelsinvest Mix

Vil du gerne investere, men mangler tiden til at holde dig opdateret? Eller måske du gerne vil have 

mulighed for afkast på din opsparing? Så kan Handelsinvest Mix være en god løsning for dig.
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INVESTERING

Hvad er Handelsinvest Mix?

Handelsinvest Mix er en enkel og overskuelig mulighed for 

investering til dig, der ikke selv vil være aktiv. Vores eksperter 

overvåger dagligt markederne og foretager investeringerne 

for dig. Med Handelsinvest Mix investerer du i en investe-

ringsforeningsafdeling og køber et investeringsforeningsbevis, 

hvor der investeres i et mix af aktier og obligationer – herun-

der også øvrige afdelinger i  Handelsinvest og andre investe-

ringsforeninger. Det giver dig en stor spredning af risikoen. 

Handelsinvest Mix er udbyttebetalende. Der er ingen mini-

mumsgrænse, og du kan investere både frie midler, pensi-

onsmidler og selskabsmidler.

Flere risikogrupper

Handelsinvest Mix består af fire afdelinger: Defensiv 10, 

 Defensiv 30, Offensiv 60 og Offensiv 80, hvor tallet angiver 

udgangspunktet for andelen af aktier. Du skal derfor vælge 

den type af Handelsinvest Mix, som passer til din risikovil-

lighed. Som tommelfingerregel skal du forvente, at høj 

aktieandel medfører større afkastpotentiale, men også tilsva-

rende større risiko. Vores eksperter forvalter afdelingerne på 

baggrund af strategiske investeringsvurderinger, der tager 

udgangspunkt i den globale økonomi, markedsudviklingen 

og den aktuelle prisfastsættelse på markederne. 

Som udgangspunkt ser de fire 

afdelinger således ud:

Defensiv 10 er en afdeling, der 

investerer i et mix af obligationer 

og aktier samt i øvrige afdelinger i 

Handelsinvest og andre inve-

steringsforeninger. Afdelingens 

formue har som udgangspunkt 

en eksponering på 10% aktier og 

90% obligationer, men kan svinge 

mellem en eksponering på 0-20% 

aktier og 80-100% obligationer alt 

efter, hvordan eksperterne vurde-

rer markederne.

 

Defensiv 30 er en afdeling, der 

investerer i et mix af obligationer 

og aktier samt i øvrige afdelinger i 

Handelsinvest og andre inve-

steringsforeninger. Afdelingens 

formue har som udgangspunkt 

en eksponering på 30% aktier og 

70% obligationer, men kan svinge 

mellem 15-45% aktier og 55-85% 

obligationer alt efter, hvordan eks-

perterne vurderer markederne.

Investeringsforeningsbeviser indgår i den gule mærkningskategori for investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist. 

Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue. Læs mere om risikomærkning på handelsbanken.dk/risikomaerkning. 

Ansvarsfraskrivelse: Se nederst på næste side for fuld ansvarsfraskrivelse.

Defensiv
10

10%

90%

Aktieandel: 0-20%
Obligationsandel: 80-100%

Defensiv
3070%

30%

Aktieandel: 15-45%
Obligationsandel: 55-85%

Aktieandel
Obligationsandel



Handelsbanken CVR-nr. 24246361 Filial af Svenska Handelsbanken AB (publ), Sverige · Org.nr. 502007-7862 · MARKEDSFØRINGSMATERIALE

INVESTERING

Vores investeringer lever op til FN’s principper om samfunds-

ansvar i investeringsbeslutningerne  (UNPRI).

Sådan får du Handelsinvest Mix

Med udgangspunkt i din investeringsprofil finder vi den type 

Handelsinvest Mix, som passer bedst til dig. Derefter opret-

ter vi et depot til dig – med mindre du allerede har et. 

Ansvarsfraskrivelse: 
Dette materiale er produceret af Svenska Handelsbanken AB (publ), herefter kaldet Handelsbanken, og anses som markedsføringsmateriale. De, som udarbejder indholdet, 
er ikke analytikere, og materialet er ikke en uafhængig investeringsanalyse. Indholdet er kun forbeholdt kunder i Danmark. Formålet er at give generelle oplysninger til 
Handelsbankens kunder, og dette skal derfor ikke anses som et personligt investeringsråd eller en personlig anbefaling. Informationen skal ikke isoleret udgøre grundlaget for 
en investeringsbeslutning. Kunder bør indhente råd fra sine rådgivere og basere sine investeringsbeslutninger på egne erfaringer og kundskaber.

Informationen i materialet kan ændres og også afvige fra de meninger, som udtrykkes i uafhængige investeringsanalyser fra Handelsbanken. Informationen bygger på alment 
tilgængelig information, og er hentet fra kilder som vurderes som pålidelige, men rigtigheden kan ikke garanteres, og informationen kan være ufuldstændig eller forkortet. 
Ingen dele af forslaget må reproduceres eller distribueres til andre personer uden Handelsbanken på forhånd har givet skriftlig tilladelse. Handelsbanken er ikke ansvarlig for, at 
materialet anvendes på en måde, som strider mod forbuddet om videreformidling, eller offentliggørelse i strid mod bankens regler.

Finansielle instrumenters historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Værdien på finansielle instrumenter kan både stige og falde, og det er ikke sikkert, du får hele 
den investerede kapital tilbage.

Important notice – in English:
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information 
is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be 
distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Herefter kan vi investere for dig. Vores eksperter overvåger 

investeringerne og sørger for løbende at tilpasse dem, så 

de har den optimale fordeling af aktier og obligationer ud fra 

vores forventninger til de finansielle markeder og produktets 

risikogruppe.

Skat

Du skal betale skat af det afkast, du får med Handelsinvest 

Mix. Når du investerer for frie midler, afgør vægten af hen-

holdsvis obligationer og aktier som udgangspunkt beskat-

ningen. Er der overvægt af obligationer beskattes afkast 

som  kapitalindkomst, er der overvægt af aktier beskattes 

afkast som aktieindkomst. Defensiv 10 og Defensiv 30 er 

således kapitalindkomst beskattede, mens Offensiv 60 og 

Offensiv 80 beskattes som aktieindkomst. Investerer du for 

pen sionsmidler gælder pensionsafkastbeskatningsloven, 

mens selskabsmidler beskattes som selskabsindkomst. 

Oplysningerne er af generel karakter, og der henvises til 

skatteråd giver for individuel vurdering af de skattemæssige 

konsekvenser for den enkelte investortype.

I Handelsbanken indberetter vi dine køb og salg af investe-

ringsforeningsbeviser til SKAT. 

Følg med

Hvis du har lyst til at følge med i, hvordan det går med inve-

steringerne, kan du løbende se udviklingen i Webbank eller i 

vores Mobilbank-app til både smartphones og tablets.

Yderligere information

Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at 

henvende dig i din lokale Handelsbanken filial.
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Offensiv 60 er en afdeling, der 

investerer i et mix af obligationer 

og aktier samt i øvrige afdelinger 

i  Handelsinvest og andre inve-

steringsforeninger. Afdelingens 

formue har som udgangspunkt 

en eksponering på 60% aktier og 

40% obligationer, men kan svinge 

mellem 45-75% aktier og 25-55% 

obligationer alt efter, hvordan eks-

perterne vurderer markederne. 

Offensiv 80 er en afdeling, der 

investerer i et mix af obligationer 

og aktier samt i øvrige afdelinger 

i  Handelsinvest og andre inve-

steringsforeninger. Afdelingens 

formue har som udgangspunkt 

en eksponering på 80% aktier og 

20% obligationer, men kan svinge 

mellem 60-100% aktier og 0-40% 

obligationer alt efter, hvordan eks-

perterne vurderer markederne.


