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SFEI tas fram av Laika Consulting  
på uppdrag av Storebrand/SPP. 

Prognoserna i denna rapport baseras på 
intevjuer som genomfördes under perioden 
7 april till och med den 26 april 2010.
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Sammanfattning

Uppskattningsvis 20 procent av den svenska 
fondförmögenheten om 1 789 miljarder 
kronor förvaltas aktivt och kontrolleras av 
ett fåtal fondexperter hos banker, finansiella 
rådgivare och fond-i-fondförvaltare.

Fondexperterna anser att BRIC är den mest 
intressanta regionen för tillfället. På grund 
av den pånyttfödda finansiella oron för 
bland annats Greklands höga statsskuld och 
budgetunderskott rankas Europa sist.

På sex månaders sikt tror fondexperterna 
på en försiktigt positiv utveckling för 
samtliga fem aktiemarknader som ingår 
i undersökningen. BRIC är fortfarande 
fondexperternas favorit och vissa 
fondexperter tror på upp till 20 procent i 
uppgång.

En utvärdering av den senaste 
sexmånadersprognosen i november visar 
att fondexperterna hade rätt som trodde 
på måttliga uppgångar för samtliga 
aktiemarknader. Sverige överraskade dock 
med en utveckling som var omkring 10 
procent högre än prognosen.

Passiva fonder har etablerat sig som 
ett viktigt verktyg inom den aktiva 
förvaltningen och används i genomsnitt för 
25 procent av det förvaltade kapitalet. 

Utbudet av framförallt börshandlade fonder, 
så kallade ETF:er, är på väg att växa kraftigt 
i Sverige i samband med att fler leverantörer 
etablerar sig vilket kan leda till en högre 
andel passiva fonder i fondexperternas 
portföljer framöver.

Intresset för alternativa fonder (framförallt 
högräntefonder) samt mer nischad 
förvaltning upplevs som viktiga trender 
inom aktivt förvaltade fonder. Mer nischade 
fonder kan vara ett sätt för aktiva fonder att 
särskilja sig från passiva fonder och därmed 
försvara sin höga kostnad. 

Många fondexperter har förväntat sig lägre 
förvaltningskostnaderna för aktiva fonder i 
takt med att konkurrensen ökar, men även 
om en viss sänkning observerats tycks 
utvecklingen gå långsamt.

Sedan finanskrisen har fondexperterna 
märkt av ett något svalare intresse inom 
SRI-området. Framförallt har detta inneburit 
att media, som ofta speglar det allmänna 
intresset, inte längre uppfattas som drivande 
inom området. Istället bedöms institutionella 
slutkunder med en fastlagd SRI-policy 
vara den viktigaste drivkraften inom både 
utveckling och efterfrågan.
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Bakgrund
Svenskt Fondexpertindex, SFEI, är skapat av Laika 
Consulting på uppdrag av Storebrand/SPP. Syftet med 
rapporten är att lyfta fram de ofta dolda makthavare som 
via aktiva mandat ansvarar för en betydande andel av 
den svenska fondförmögenheten. Genom att intervjua 
representanter för merparten av aktörerna inom 
området har vi kartlagt vad de anser om trender inom 
fondbranschen, viktiga faktorer vid val av enskilda fonder 
samt vad de tror om aktiemarknadernas utveckling. 

Omfattning
Sveriges totala fondförmögenhet uppgick till omkring 
1 789 miljarder kronor i mars 2010 enligt Fondbolagens 

Förening, och vår uppskattning är att cirka 20 procent 
eller cirka 360 miljarder kronor omfattas av aktiva 
mandat. De personer som deltagit i SFEI täcker in 
omkring 80 procent av de aktiva mandaten.

Intervjuunderlag
SFEI baseras på intervjuer med representanter för 25 
stor banker, försäkringsbolag samt oberoende finansiella 
aktörer (benämnda fondexperter) som ansvarar för eller 
arbetar aktivt med professionell investering i fonder samt 
i vissa fall med fondutvärdering på uppdrag av företagets 
fondförvaltare. Urvalet omfattar representanter för mer-
parten av de aktörer som arbetar inom aktiv fond förvaltning 
i Sverige och inkluderar både större och mindre företag. 

1. Syfte och metod
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Aktiv fondförvaltning - kategorier
De fondexperter som omfattas av undersökningen 
arbetar inom en eller flera av följande fyra kategorier:

1. Fondplacering i försäkring 
Inkluderar främst pensionsförvaltning inom olika 
fondplattformar som tagits fram av flertalet aktörer 
på marknaden.  

2. PPM-förvaltning 
Inkluderar förvaltning i Premiepensionssystemet 
som är en del av den allmänna pensionen.  

3. Fond-i-fondförvaltning 
Inkluderar förvaltning i fonder som i sin tur aktivt 
väljer mellan olika fonder. Fond-i-fondlösningar finns 
idag med en rad olika inriktningar och risknivåer.  

4. Övrig fondförvaltning 
Inkluderar övrig aktiv förvaltning i fonder, 
exempelvis diskretionär förvaltning (förvaltning 
med fria investeringsmandat) åt både privatpersoner 
och institutionella aktörer. 

 
Metod
Intervjuerna som ligger till grund för denna rapport genom -
fördes under perioden 7 april till och med den 26 april 2010. 
Intervju underlaget bestod av framförallt kvanti tativa 
frågor med möjlighet att infoga egna svars alternativ samt 
komplettera med fria tillägg. Svaren har sedan ana lys erats 
och jämförts med resultaten från den tidigare under sök-
ningen som genomfördes i november 2009. De genomsnitt-
liga prog noser som presenterades i november har även jäm-
förts med den faktiska marknads utvecklingen sedan dess. 

Kontinuitet
SFEI publiceras löpande varje halvår och kommer 
från och med denna rapport att redovisa såväl resultat 
och slutsatser från den aktuella undersökningen som 
jämförelser med tidigare resultat/prognoser samt 

jämförelser mellan tidigare prognoser och faktiska 
utfall. Vi som arbetar med SFEI har som målsättning att 
successivt utveckla innehållet i varje rapport i takt med 
att möjligheten till jämförelser med aggregerade data 
som inhämtats över tid ökar. 

Reliabilitet
På grund av den relativt långa svarsperioden bör prog-
noser som lämnas i denna rapport endast anses vara indi-
kativa. Från och med denna rapport finns dock möjlig -
het att jämföra olika prognoser över tid vilket innebär 
en bättre tolkning av de svar som erhållits. Hänsyn har 
tagits till att vissa förändringar skett i sammansättningen 
av de per soner som deltagit i undersökningen. I enlighet 
med önske mål från deltagare i undersökningen kommer 
olika tidsaspekter samt kategorier i denna rapport att 
utvärderas inför framtida undersökningar. 

Om Storebrand/SPP
Storebrand är Nordens största pensionsbolag med anor 
sedan 1767 och mer än 400 miljarder kronor under 
för  valt ning åt både institutionella aktörer och privat-
personer. Företaget är ledande inom Socially Responsible 
Investment (SRI) vilket bland annat innebär att alla 
före tagets produkter löpande utvärderas med hänsyn till 
etik- och miljöaspekter. Storebrand äger sedan 2007 SPP 
och dess fondbolag SPP Fonder som tillsammans har mer 
än 700 000 svenska kunder.

Om Laika Consulting
SFEI är skapat av Laika Consulting som är ett av 
Sveriges största oberoende kommunikationsföretag 
inom finans branschen. Med sin unika kompetens 
inom finansiell kommunikation och analys kan Laika 
Consulting erbjuda ett brett utbud av tjänster inom 
finanssektorn. Företaget bildades för drygt fem år sedan 
då grundarna valde att lämna en större investmentbank.  
År 2009 blev Laika Consulting utsedd av tidningen 
Dagens Industri som gasell företag och är därmed även 
ett av finansbranschens snabbast växande företag.

Svensk fondförmögenhet aktiva/passiva mandat:
1 789 miljarder

80 % passiva

20 % aktiva

Kapital under förvaltning som ingår i SFEI 
(miljarder kr)
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2. Marknadsutveckling

Inledning
I det här kapitlet redovisas vad fondexperterna anser om 
den aktuella marknadssituationen (max en månad framåt)
samt deras genomsnittliga prognoser för de kommande 
sex månaderna. Då detta är den andra SFEI-rapporten 
har vi denna gång haft möjlighet att jämföra med tidigare 
resultat för att därmed kunna särskilja förändringar och 
trender det senaste halvåret. 

Den aktuella marknadssituationen
- Regioner
BRIC och Sverige bedöms vara de mest intressanta 
regionerna för tillfället följda av övriga Asien (exkl. 
Kina/Indien). Europa rankas sist i jämförelsen och är den 
enda region som fondexperterna uppger att de nyligen 
har eller kommer att vikta ned den närmaste tiden. En 
viktig förklaring till den starka misstron mot Europa 

Genomsnittliga sammanställningar som baseras på det antal fondexperter som uppgett att de kommer att öka respektive minska sitt innehav inom den närmaste framtiden. 
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Fondexperterna tror på fortsatt stabila börser med BRIC som draglok. I dagsläget 
rankas även Sverige högt och hamnar betydligt före övriga Europa.
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 Intressantaste branscher 
maj 2010 (nov 2009)

1 (1) Råvarubolag 

 2 (3) Konsument (daglig- & sällanköpsvaror)

  3 (2) IT

   4 (3) Telekom

    4 (3) Läkemedel

     6 (6) Finans/Bank

 Intressantaste regioner 
maj 2010 (nov 2009)

1 (1) BRIC 

 2 (3) Sverige

  3 (2) Asien exkl. Indien/Kina

   4 (4) USA

    5 (5) Europa

är de senaste månadernas oro för hur Grekland med 
flera länder i eurozonen kommer att hantera sina stora 
budgetunderskott och höga statsskulder samt hur denna 
utveckling slår mot eurozonen som helhet. 

Jämfört med SFEI november 2009 har Sverige klättrat till 
andra plats och rankas nu före övriga Asien. Troligtvis 
väntar sig fondexperterna att Sveriges aktiemarknad 
kommer att ha en fördel av att landet klarade sig igenom 
finanskrisen utan stora budgetunderskott. 

- Branscher
Ur ett branschperspektiv är det tydligt att fondexpert-
erna föredrar råvaror och konsumentsektorn i dagsläget. 
Dessa två branscher rankas högst och är dessutom de 
branscher som fondexperterna i genomsnitt har valt 
att vikta upp. Att konsumentsektorn klättrar från en 
delad tredje till en stark andraplats är intressant då ökad 
efterfrågan och konsumtion indikerar att vi kommit en 
bit in i konjunkturcykeln. Att finans/bank bedöms vara 
minst intressant är samtidigt en indikation på en fortsatt 
skakig utveckling för den finansiella marknaden. 

- Förvaltningsstilar
När vi frågade om vilken förvaltningsstil som är mest 
intressant för tillfället erhöll vi inte något entydigt 
svar då fondexperterna förespråkade både tillväxt- och 
värdestrategier i nästan lika hög utsträckning. Flertalet 
fondexperter sade sig dessutom föredra en jämn 
fördelning mellan olika stilar eller att de inte arbetar 
utifrån detta perspektiv. 

Skillnaderna jämfört med svaren från november är 
små vilket indikerar antingen att marknaden är fortsatt 
svårtolkad eller, vilket kanske är mer troligt, att många 
fondexperter inte primärt arbetar med att ändra sin 
viktning inom förvaltningsstil över tid.

Utveckling de kommande sex månaderna
När fondexperterna ombads att bedöma utvecklingen 
för de kommande sex månaderna urskiljde sig återigen 
BRIC som den starkaste regionen samtidigt som Europa 
hamnade sist (se prognos nedan). Tilltron till BRIC 
och övriga Asien är alltså orubbad sedan i november. 
Skillnaden mellan regionerna är liten i genomsnitt, men 
enskilda fondexperter anser att marknaderna i BRIC 

SFEI - Prognos aktiemarknader
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Prognosperiod
SFEI november 2009

maj 2009 maj 2010 nov 2010

BRIC +6,6 %

USA +4,6 %

Övriga Asien (exkl. Indien & Kina)  +5,8%
Europa +2,4 %

Sverige +5,2 %

Prognosperiod
SFEI maj 2010

Utveckling Prognos november 2009 Prognos maj 2010

Sverige: MSCI Sweden Index, Europa: MSCI Europa Index, BRIC: MSCI BRIC Index, USA: MSCI North America Index, Asien (exkl. Indien/Kina): MSCI Pacific Index.
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Prognosen är även marginellt lägre än motsvarande 
prognos i november trots att ett halvår med 
återhämtning förflutit sedan dess. Detta beror på att 
fondexperterna är betydligt mer eniga idag jämfört 
med i november då en femtedel av experterna trodde 
på en högt inflationstryck framöver som skulle leda till 
betydligt snabbare räntehöjningar. Risken för ett dylikt 
scenario bedöms således vara mycket låg det närmaste 
halvåret.

Jämförelse tidigare prognoser och faktiskt utfall
För ett halvår sedan bedömde fondexperterna att 
kurserna på fem utvalda aktiemarknader skulle stiga 
mellan 3,5 procent och 9,6 procent under det kommande 
halvåret. Med facit i hand kan vi se att fondexperterna 
var något försiktiga i sina prognoser för Sverige, Europa 
och USA men att förutsägelserna för BRIC och övriga 
Asien var mycket nära slutresultatet. Totalt sett stämde 
även fondexperternas tro på måttligt stigande kurser 
inom samtliga marknader med det faktiska utfallet. 
Prognosen för den svenska styrräntan för ett halvår 

SFEI - Prognos svenska styrräntan (6 månader)
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och övriga Asien kan komma att stiga upp till 20 procent 
vilket förstärker bilden av att tillväxtmarknaderna 
förväntas leda utvecklingen framöver. 

Jämfört med prognosen i november är tilltron till börsen 
minst lika stabil idag även om prognoserna överlag är 
några procent lägre i denna rapport. Detta kan bero på 
att fondexperterna förväntar sig att den finansiella oron i 
Europa och USA kommer att dämpa utvecklingen även på 
övriga marknader. Det är även möjligt att den långvariga 
uppgångsfasen sedan början av 2009 gör fondexperterna 
nervösa för en viss rekyl nedåt som kan påverka den 
totala utvecklingen under prognosperioden.

Den svenska styrräntan om sex månader
En majoritet av fondexperterna tror att den svenska styr-
räntan kommer att ligga på 0,5 procent om sex månader 
(se prognos nedan). Detta är en något lägre prognos än 
Riksbankens officiella räntebana som prognostiserar en 
successiv höjning från och med sommaren eller tidig höst 
till omkring 1 procent vid årsskiftet.  
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sedan (drygt 0,5 procent) visade sig däremot vara något 
högre än det faktiska utfallet i form av en bibehållen 
räntenivå om 0,25 procent. 

Slutsats
Fondexperterna rankar i dagsläget BRIC och Sverige 
som de mest intressanta regionerna. Råvaror följt 
av konsumentsektorn anses vara de mest intressanta 
branscherna. På sex månaders sikt tror fondexperterna 
på en fortsatt positiv utveckling för samtliga 
aktiemarknader med omkring 5 procent i genomsnittlig 
utveckling. Trots förnyad oro för bland annat Greklands 
ekonomi var alltså tilltron till aktiemarknadernas 
stabilitet orubbad när intervjuerna genomfördes. 
Fondexperterna är även i princip ense om en prognos för 
den svenska styrräntan som innebär en höjning till 0,5 
procent inom ett halvår. En utvärdering av prognoserna 
som gavs i november visar att fondexperterna hade rätt 
i sin tro om stigande aktiekurser på samtliga marknader, 
men även att deras prognos för den svenska styrräntan 
indikerade en räntehöjning som inte inträffade.



10 - Svenskt Fondexpertindex (SFEI) Maj 2010

3. Aktiv/passiv förvaltning 
samt avgifter

Inledning
Det här kapitlet syftar till att undersöka fondexperternas 
inställning till aktivt respektive passivt förvaltade fonder, 
det närliggande området kostnader inom fondförvaltning 
samt olika trender inom respektive område. 

Fördelning mellan aktiva och passiva fonder
Passiva fonder tycks få ett allt större erkännande som 
en viktig komponent inom aktiv förvaltning i fonder 

och vi valde därför att i denna undersökning fråga 
fondexperterna om deras fördelning mellan aktiva 
och passiva fonder. Det genomsnittliga svaret blev att 
omkring en fjärdedel av den aktiva förvaltningen är 
investerade i passiva fonder i dagsläget. Skillnaderna 
mellan olika aktörer är dock relativt stora. Det finns 
fortfarande att antal aktörer som i princip enbart arbetar 
med aktiva fonder och dessutom ett fåtal vars placeringar 
i huvudsak är placerade i passiva fonder. Överlag tycks 

Andel av kapitalet i aktivt/passivt förvaltade fonder

Aktiva fonder, 75 %Passiva fonder, 25 %

Fördelning mellan indexfonder och ETF:er

Indexfonder, 54 %ETF:er, 46 %

Ett allt större utbud av ETF:er förväntas öka intresset för passiva fonder ytterligare. 
Aktiva fondförvaltare kan tvingas att nischa sig hårdare eller sänka avgifterna. 
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dock de flesta aktörer investera majoriteten av sitt kapital i aktiva fonder 
som sedan kompletteras med passiva fonder. 

Passiva fonder – fondtyper och användningsområden
Det finns idag i princip två typer av passivt förvaltade fonder att tillgå: 
indexfonder och börshandlade fonder, så kallade ETF:er (Exchange Traded 
Funds).  Den stora skillnaden är som namnet antyder att ETF:er kan 
omsättas i princip lika snabbt som aktier vilket innebär en fördel vid mycket 
korta positioner. Denna utökade likviditet betyder dock oftast en något 
högre kostnad i form av courtage i likhet med vanlig aktiehandel.

Enligt fondexperterna är fördelningen inom passivt förvaltade fonder 
nästan helt jämn mellan indexfonder och ETF:er i genomsnitt, men det 
är inte hela sanningen. Majoriteten av fondexperterna som investerar i 
passiva fonder använder nämligen i princip antingen indexfonder eller 
ETF:er. Endast cirka 15 procent av de som investerar i passiva fonder har 
en mer eller mindre jämn fördelning mellan ETF:er och indexfonder. Flera 
fondexperter uppgav dock att de kommer att börja med eller skulle vilja 
börja använda ETF:er framöver. Detta indikerar att denna typ av fonder kan 
komma att bli ännu vanligare i fondexperternas portföljer framöver. Med 
tanke på att flera fondexperter uppgav att de var på väg att börja använda 
ETF:er även i november är det dock troligt att en förändring inte kommer 
att ske över en natt. 

Anledningen till att många fondexperter är intresserade av att implementera 
ETF:er kan vara att de kompletterar aktiva fonder på ett annat sätt än 
indexfonder. Enligt fondexperterna används indexfonderna främst för 
sin låga kostnad samt i stor utsträckning på etablerade och genomlysta  
marknader där möjligheten till överavkastning (alfa) bedöms som låg. 
ETF:erna används däremot i högre utsträckning för korta investeringar 
samt som ett sätt att nå svåråtkomliga marknader. Dessa något skilda 
användningsområden indikerar att det troligtvis finns en marknad för både 
indexfonder och ETF:er i framtiden. ETF:er ger dessutom förvaltare större 
möjligheter till kortsiktiga investeringar som traditionellt inte förknippas 
med förvaltning i fonder.

Förvaltningskostnader för aktiva fonder
Rent generellt anser de flesta av fondexperterna att kostnadsaspekten är 
viktig i viss utsträckning för aktivt förvaltade fonder samt mycket viktig 
för passivt förvaltade fonder. Inom aktivt förvaltade fonder finns det dock 
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enstaka fondexperter som anser att avgifterna antingen 
mer eller mindre saknar betydelse eller är en mycket 
viktig aspekt att ta hänsyn till. Svaren är i princip 
identiska med resultatet i SFEI november 2009 vilket 
indikerar att inställningen till kostnader inom olika 
fondkategorier är stabil över tid.

Även när det gäller prestationsbaserade avgifter finns 
variationer, men i allmänhet är fondexperterna positivt 
inställda. Ett krav som flera fondexperter poängterade 
är att avgifterna skall vara skäligt utformade och 
exempelvis ej utgår ifrån skillnaden gentemot riskfri 
ränta. Värt att tilläggas är att det finns aktörer som 
om möjligt undviker fonder med prestationsbaserad 
avgiftsstruktur på grund av att det innebär ökad 
administration.

Placering i egna fonder 
Hos de aktörer som har egna fondbolag varierar 
andelen av kapitalet inom den aktiva förvaltningen 
som placeras i egna fonder betydligt.  I likhet med 
resultatet i november finns det både aktörer med egna 
fondbolag som har en mycket låg andel egna fonder 
(nära 0 procent) och andra som har mer än 80 procent 
av kapitalet placerat i egna fonder. Med hänsyn till en 
viss variation i sammansättningen hos de svarande i de 
båda undersökningarna tycks det inte ha skett någon 
nämnvärd förändring inom detta område.

De aktörer som inte har egna fondbolag betonar gärna 
detta som en konkurrensfördel, men det bör samtidigt 
tilläggas att det finns aktörer med egna fondbolag som 
har en hög andel externa fonder. 

Trender 
– Aktiva fonder
Intresset för tillväxtmarknaderna har ökat betydligt 
det senaste halvåret och är enligt fondexperterna 
kommer denna trend att hålla i sig. Även alternativa 
tillgångsslag samt mer nischad förvaltning bedöms vara 
på frammarsch. Inom alternativa tillgångsslag nämns 
framförallt högräntefonder av flera fondexperter. På 
grund av höga räntenivåer för företagsobligationer 
har denna typ av fonder varit ett intressant 
investeringsalternativ sedan finanskrisen, och flertalet 
nya fonder har introducerats på den svenska marknaden. 

Att ”traditionella” aktiva fondleverantörer nischar sig 
hårdare kan vara en följd av den ökade konkurrensen 
från såväl billiga indexfonder på större marknader som 
ETF:er på smalare marknader.  

– Passiva fonder
Antalet passivt förvaltade fonder på den svenska 
marknaden har blivit fler under det senaste halvåret. 
Fondexperterna bedömer att denna utveckling kommer 
att hålla i sig. Inom det kommande halvåret väntas 
utbudet av passivt förvaltade fonder och andelen 
fondbolag som erbjuder denna typ av fonder att öka. 
Hur detta kommer att påverka den svenska marknaden 
och vilken inverkan det får på aktivt förvaltade fonder 
kommer att bli mycket intressant att följa framöver. 

– Kostnader
Ett mycket vanligt svar när vi frågade om trender inom 
kostnader var att inga direkta trender existerat det 
senaste halvåret. Till viss del ansåg fondexperterna 

Trender - Aktivt förvaltade fonder
     Kommande halvåret (maj - nov 2010)           Senaste halvåret (nov 2009 - apr 2010)

Intresse för fonder inom 
tillväxtmarknader 

Intresse för fonder med 
nischad förvaltning

Intresse för fonder inom 
alternativa tillgångsslag

Intresse för fonder inom 
ny/miljövänlig energi

stark trendsvag trend

Trender - Passivt förvaltade fonder
     Kommande halvåret (maj - nov 2010)           Senaste halvåret (nov 2009 - apr 2010)

Generellt intresse för passiva 
fonder som komplement/ 

alternativ till aktiv förvaltning

Etablering av nya aktörer inom 
passivt förvaltade fonder

Ökat utbud av passivt 
förvaltade fonder

stark trendsvag trend



Svenskt Fondexpertindex (SFEI) Maj 2010 - 13

att de kunnat observera lägre förvaltningsavgifter, 
både generellt och inom vissa områden, men samtidigt 
tyckte flera av de svarande att utvecklingen inte varit 
lika kraftig som de förväntat sig. Trenden bedöms ändå 
fortsätta framöver i viss utsträckning som en följd av 
bland annat ökande konkurrens från utländska aktörer. 
Rent logiskt borde konkurrensen från nya aktörer samt 
passiva fonder innebära att medelmåttigt förvaltade 
aktiva fonder tvingas sänka sina avgifter för att kunna 
konkurrera, men den tröghet som fondexperterna 
beskriver antyder att denna utveckling troligtvis blir en 
utdragen process.

Slutsats
Passiva fonder har etablerat sig som en del av den aktiva 
förvaltningen och används i genomsnitt för 25 procent 
av det förvaltade kapitalet. Framöver förväntas utbudet 
av framförallt ETF:er att öka ytterligare vilket kan leda 
till att denna placeringsform stärker sin position. En 
trend som uppmärksammats inom “traditionella” aktivt 
förvaltade fonder är ett större intresse för nischade 
samt alternativa fonder, framförallt högräntefonder. 
Mer nischade fonder kan tolkas som ett försök av 
fondbolagen att försöka särskilja sig och motivera 
en hög avgift i en hårdnande konkurrenssituation 
som även inkluderar passiva fonder med mycket lågt 
kostnadsuttag. Många fondexperter har förväntat sig 
lägre förvaltningskostnader i takt med denna utveckling 
men utvecklingen tycks vara långsam inom detta område.

Trender - Kostnader
     Kommande halvåret (maj - nov 2010)           Senaste halvåret (nov 2009 - apr 2010)

Lägre förvaltningskostnader

Lägre performance-avgifter

Lägre förmedlings-
ersättning/kickback

stark trendsvag trend
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4. SRI inom aktiv 
fondförvaltning

Inledning 
Socially Responsible Investment, SRI, innebär investering 
med någon form av hänsyn till framförallt etik och miljö. 
Vi har valt att undersöka fondexperternas inställning till 
SRI utifrån sin arbetsprocess samt ta reda på vad de tror 
om den framtida utvecklingen inom området.

SRI i utvärderingsprocessen
När vi bad fondexperterna svara på hur viktigt det är att 
en fond har en SRI-policy blev svaren mycket blandade. 
Vissa aktörer anser att SRI mest är ett spel för galleriet 
och endast ett försök att plocka marknadsföringspoäng 
medan andra ser det som en viktig aspekt som 

Maj 2010           November 2009

Hur viktigt är det att en fond har en SRI-policy?

Inte viktigt alls

Viktigt i viss utsträckning

Ganska viktigt

Mycket viktigt

Viktigt endast inom vårt SRI-
utbud/specifika kunder/

plattformar med SRI-profil 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

Hur aktivt utvecklar ni ert arbete inom SRI?

Utvärderar främst 
eventuella initiativ som 
kommer utifrån, 46 %

Har idag inte ambition 
att utveckla vårt SRI-
engagemang, 18 %

Arbetar aktivt med 
utvecklingen av företagets 
SRI-engagemenag, 36 %

Det allmänna intresset och medias makt inom SRI minskar. En stabil institutionell 
efterfrågan kvarstår och driver på utvecklingen. 
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genomsyrar hela fondutvärderingsprocessen. Jämfört 
med i november svarar något fler att SRI inte är viktigt 
alls i fondutvärderingen. Men de fondexperter som 
tidigare svarat att SRI varit relevant för en liten andel av 
sitt sortiment uppger nu att SRI faktiskt blivit viktigare 
och omfattar därför en större del av deras förvaltning. 
Således är utvecklingen något tudelad.

Det tycks pågå en successiv utveckling som innebär att 
fondexperterna är på väg att delas upp i två läger. Antingen 
intensifierar man sitt arbete inom SRI eller så anser man att 
SRI-kriterier inte bör tillämpas över huvudtaget.

Vem efterfrågar SRI?
Flertalet fondexperter menar att den stora efterfrågan på 
SRI-marknaden kommer från vissa typer av slutkunder 
såsom kyrkor, kommuner och stiftelser som är bundna 
av en allmän SRI-policy. Även fondutvärderarnas 
uppdragsgivare i form av plattformsleverantörer anses 
efterfråga SRI i hög utsträckning. Jämfört med SFEI 
november 2009 är svaren på denna fråga nästan identiska 

vilket indikerar att det varken skett någon direkt ökning 
eller minskning av efterfrågan från dessa aktörer. 

Intresset för SRI bedöms däremot inte vara lika högt 
hos de slutkunder som faktiskt har möjligheten att 
välja om de vill placera med SRI-inriktning eller inte. 
En förklaring som nämns frekvent är att slutkunderna 
tycks fokusera på avkastning snarare än andra aspekter 
av förvaltningen sedan finanskrisen. Flera fondexperter 
anser även att det finns en allmän besvikelse idag över 
att fonder med SRI-inriktning inte haft en lika god 
utveckling som andra placeringar. Således borde det 
finnas en potentiell marknad för den som kan lyfta 
fram fonder med SRI-inriktning som dessutom har en 
konkurrenskraftig avkastning. 

Vem driver utvecklingen?
På frågan om vem som driver utvecklingen inom SRI-
området svarade en majoritet av de tillfrågade att det 
främst är slutkunderna med betoning på de områden 
där en SRI-policy är vanligt förekommande. På andra 

 Vem styr utvecklingen inom SRI?
Maj 2010 (November 2009)

1 (2) Slutkunder (inkl institutionella kunder) 

 2 (1) Media 

  3 (3) Fondleverantörer

   4 (-) Fondutvärderarnas uppdragsgivare

    5 (4) Fondutvärderare

Maj 2010           November 2009

Vem efterfrågar SRI idag?
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Vilka källor använder ni i ert arbete med SRI?

Fondleverantörernas information
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Egna riktlinjer
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plats hamnade media och därefter fondleverantörer. 
Jämfört med svaren i november är inte media längre den 
främsta drivkraften inom området. Detta kan bero på det 
minskade allmänna intresset för SRI sedan finanskrisen 
som fondexperterna beskrivit tidigare. De institutionella 
slutkunder som efterfrågar SRI är nu den viktigaste 
maktfaktorn inom området. 

Egna riktlinjer vanligare
I den mån de arbetar med SRI använder fondexperterna 
och deras företag såväl fondbolagens egen information 
som olika typer av SRI-index, klassificeringar och 
externa företag som specialiserat sig på analys av 
investeringar utifrån ett SRI-perspektiv. Jämfört med 
för ett halvår sedan tycks färre anlita externa SRI-
analysföretag för att istället arbeta med egna riktlinjer, 
vilket torde vara en logisk följd av den interna utveckling 
som flera fondexperter beskrivit. Det finns även flera 
aktörer som framförallt skräddarsyr etiska riktlinjer 
utifrån enskilda slutkunders önskemål.

Kommer SRI att bli viktigare i framtiden?

Lika viktigt som idag, 
45 %

Mindre viktigt, 10 %

Viktigare än idag, 45 %
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Framtida utveckling och allmänna trender
En majoritet av fondexperterna uppgav att de inte märkt 
av några särskilda trender inom SRI det senaste halvåret. 
Det stärker bilden av att intresset för SRI varit relativt 
svalt sedan finanskrisen samt att detta förhållande inte 
påverkats nämnvärt det senaste halvåret. Framöver 
tror dock en betydande andel av de svarande på ett 
ökat intresse för fonder med SRI-inriktning. Troligtvis 
kommer dock den institutionella marknaden där flertalet 
slutkunder har en fastlagd SRI-policy att vara det mest 
pålitliga marknadssegmentet även framöver.

Slutsats
Sedan finanskrisen har fondexperterna märkt av ett 
något svalare intresse inom SRI-området. Framförallt 
har detta inneburit att media, som ofta speglar det 
allmänna intresset, inte längre uppfattas som drivande 
inom området. Istället är det institutionella slutkunder 
med en fastlagd SRI-policy som upplevs driva både 
utveckling och efterfrågan. Bland fondexperterna själva 

pågår samtidigt en tudelad utveckling.  Nästan hälften  
av de svarande uppger att SRI inte alls är viktigt vid 
fondutvärdering samtidigt som en lika stor andel arbetar 
aktivt med att utveckla sitt SRI-erbjudande. Troligtvis 
är det stabila institutionella kundsegmentet tillräckligt 
attraktivt för att motivera en fortsatt satsning  inom SRI 
även under perioder med ett något lägre allmänt intresse.

Trender - SRI
     Kommande halvåret (maj - nov 2010)           Senaste halvåret (nov 2009 - apr 2010)

Intresse för fonder med  
SRI-inriktning

Intresse för fondföretag/
förvaltare med riktlinjer 

inom SRI för hela utbudet   

stark trendsvag trend



18 - Svenskt Fondexpertindex (SFEI) Maj 2010



Svenskt Fondexpertindex (SFEI) Maj 2010 - 19

APPENDIX
Uppgifterna i appendix baseras på de intervjuer som utfördes inför SFEI-rapporten i november 2009.
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Inledning
De personer som ansvarar för Sveriges aktiva 
fondförvaltning är en viktig men samtidigt ofta förbisedd 
maktfaktor i den svenska finansbranschen.  Vi har valt 
att kalla dem fondexperter och kommer i det här kapitlet 
att närmare beskriva dem utifrån flera olika relevanta 
synvinklar. 

Sveriges Fondexperter

Utbildningsnivå
Alla fondexperter som är med i undersökningen 
har minst universitetsstudier bakom sig, vilket 
tillsammans med en hög andel dubbelexamen 
tydligt visar att gruppen är väsentligt mer skolad än 
branschgenomsnittet. Förutom examen i ekonomi (som 
inkluderar både nationalekonomer och civilekonomer) är 
civilingenjör den vanligaste utbildningsinriktningen.

Högsta utbildningsnivå

Examen inom 
ekonomi, 40 % 

Dubbelexamen (Ekonom/
Civilingenjör samt Ekonom/
MBA), 16 %

Annan universitets-
examen, 20 % 

Odefinierade universitets-
studier, 20 % 

Doktor/Påbörjad PhD., 4 % 

Könsfördelning

Män, 92 %

Kvinnor, 8 %
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Arbetslivserfarenhet
Fondexperterna har lång branscherfarenhet som kompletterar den 
akademiska bakgrunden. Merparten av de personer som intervjuats har 
minst 10 års erfarenhet, och ofta mer än 15 år i branschen. Med tanke på att 
fondsparande är en värdeskapande aktivitet som ofta bör genomföras över 
lång tid är lång erfarenhet hos de personer som är experter inom området 
en mycket naturlig egenskap.

Könsfördelning
Precis som inom många andra maktintensiva områden är en stor majoritet 
av de intervjuade fondexperterna män. Endast 8 procent av de som 
intervjuades är kvinnor, och vår bedömning är att motsvarande siffra för 
hela kollektivet är omkring 10 procent (med hänsyn till slumpfaktorer 
i samband med urvalet). Könsbalansen blir dock något jämnare i en 
jämförelse utifrån kapital under förvaltning då större aktörer i högre 
utsträckning tenderar att representeras av kvinnor. Som jämförelse kan 
nämnas att andelen kvinnliga styrelseledamöter i Sveriges börsföretag är 
omkring 20 procent.

Slutsats
Den genomsnittliga svenska fondexperten är enligt undersökningen som 
ligger till grund för denna rapport i allmänhet välutbildad med drygt en 
examen i ekonomi och nästan 15 års branscherfarenhet. Andelen kvinnor är 
endast knappt 10 procent vilket kan jämföras med andelen kvinnor i svenska 
börsbolagsstyrelser som idag är omkring 20 procent.

Arbetslivserfarenhet inom
fondförvaltning/finansbranschen

Mer än 15 år

10-15 år

5-10 år

0-5 år

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %
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Fondutvärderingsprocessen

Inledning
Utvärdering och val av fonder genomförs ofta som en 
del i en större investeringsprocess. I förenklad form 
består en sådan process ofta av flera eller samtliga 
av följande delar: makroanalys, strategisk allokering 
(val av fördelning mellan aktier, räntor och eventuellt 
andra tillgångsslag), bransch/regional analys (val av 
branscher/regioner), val av enskilda fonder och andra 
investeringar samt portföljsammansättning där de olika 
investeringarna matchas ihop på bästa möjliga sätt. 

För att närmare förstå hur fondexperterna arbetar inom 
fondutvärdering (vilket ofta vävs samman med den övriga 
investeringsprocessen) ställde vi ett antal i första hand 
kvalitativa frågor vars svar sedan har kvantifierats och 
analyserats.

Stilar inom fondutvärdering
- kvalitativt respektive kvantitativt synsätt
En tydlig slutsats som kan skönjas i både intervjuer och 
kvantifiering av resultaten är att det finns två utpräglade 
stilar inom fondutvärdering med varianter däremellan.  
De två stilarna är dels den främst kvalitativa med fokus 
på möten och utvärdering av förvaltarna och dels den 
främst kvantitativa stilen som framförallt fokuserar på 
fondernas förmåga att prestera avkastning utifrån ett 
antal förutbestämda kriterier. Större aktörer tenderar 
att använda sig av kvalitativ utvärdering i högre 
utsträckning än mindre aktörer.

Både kvalitativ och kvantitativ utvärdering kompletteras 
i de flesta fall med makroanalys, strategisk analys samt 
portfölj sammansättning. Även dessa delar i investerings-

Vilka databaser använder ni i er 
fondutvärdering?

Bloomberg

Factset

Financial Times

Lipper

Mercer

Moneymate

Morningstar

Reuters

Annat

0 % 20 % 40 % 60 %

Vilka förvaltarstilar föredrar ni?

Value, 26 %

Growth, 15 %

Core, 7 %

Neutral/Använder 
alla stilar, 41 %

Annat, 11 %
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processen kan vara 
mer eller mindre 
kvalitativa respektive 
kvantitativa i sin utformning. 
Ytterligheten är de förvaltare 
som anser att de enskilda fonderna 
bidrar med en mycket liten del till den 
totala avkastningen och därmed ofta väljer 
att investera i passiva snarare än aktivt förvaltade 
fonder. För dessa förvaltare är fondutvärderingen av 
kraftigt underordnad betydelse.

De viktigaste faktorerna i urvalsprocessen
När fondexperterna ombads räkna upp de viktigaste 
faktorerna i urvalsprocessen hamnade riskjusterad 
avkastning samt fondens förvaltarteam och process 

högst i resultatlistan. 
Även kontinuitet i 

förvaltningsprocessen 
anses vara mycket viktig. 

Investeringsstilar
Som tidigare nämnts (se kapitel 2) 

delas aktiv fondförvaltning ofta upp i 
kategorierna Growth, Value och Core. När vi 

frågade de fondexperter som arbetar med aktiva fonder 
om deras allmänna preferenser inom detta område blev 
det vanligaste svaret att det varierar beroende på den 
aktuella marknadssituationen. De flesta experterna har 
således ingen favoritstil utan arbetar löpande med att 
passa in stilexponering utifrån sin marknadsbedömning.

Bransch/
regional
analys

Fond-
utvärdering

Strategisk
allokering

Makroanalys

Portfölj-
samman-
sättning

(1) Riskjusterad avkastning

 (2) Förvaltarteamet

  (2) Process/filosofi

   (2) Förvaltaren är konsekvent  
         med sin stil/process

   Viktigaste faktorer i er 
fondutvärderingsprocess?

(5) Kostnad

 (5) Strategisk allokering snarare än fonden i sig

  (7) Sammanvägning av alla faktorer

   (8) Organisation/legala faktorer

    (8) Riskkontroll

     (8) Fondens likviditet/storlek
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Databaser, tidsserier och historik
När det gäller databaser är det tydligt att fondexperterna 
primärt arbetar med Morningstar och Bloomberg. Inom 
historik är svaret mindre tydligt, förutom tre år används 
både korta och långa tidsserier i utvärderingen. De flesta 
fondexperter angav att de praktiskt sett gärna ser att en 
fond eller förvaltaren själv har tre års historik, men detta 
är sällan något absolut krav.

Ytterligare krav i utvärderingsprocessen
En faktor som enligt flera fondexperter blivit viktigare 
efter finanskrisen är fondernas organisation och legala 
struktur. Dessutom tycker flertalet förvaltare att det är 
viktigt med daglig handel i fonden. En aspekt som skiljer 
mindre och större aktörer åt är att större aktörer gärna 
investerar i större fonder och mindre aktörer i vissa fall 
i mindre fonder. Större fonder innebär mindre risk för 
problem med fondflöden och att fondexperten inte slår 
i taket på maximal ägarandel av en fond. Mindre fonder 
har däremot fördelen att kunna handla med mindre 
likvida värdepapper, vilket av vissa fondexperter anses 
vara en fördel.

Är kurssättning i svenska kronor viktigt?
Det kan låta rimligt att det är viktigt att en fond på 
den svenska marknaden är kurssatt i svenska kronor. 
De flesta av fondexperterna, med vissa undantag 
som bör noteras, anser dock tvärtemot att det inte är 
relevant alls. Däremot kommenterade flera förvaltare 
att det är en fördel om valutan motsvarar fondens 
ursprung, exempelvis att en amerikansk fond gärna får 
vara kurssatt i amerikanska dollar. Anledningen är att 
kurssättning i ursprungsvaluta minskar komplexiteten i 
den totala valutaexponeringen.

Fondkursrapportering
Idag sker inrapportering av NAV-kurser i vissa 
fall samma dag (kallas t+0) samt i vissa fall med 
eftersläpning (t+1), något som i vissa fall ställer till 
problem för fondexperterna. För framförallt fond-
i-fondförvaltare är det viktigt att de underliggande 
innehaven kurssätts på samma sätt. Som en av de 
intervjuade uttryckte det är det inte framförallt hur 
kurssättningen går till som är irriterande, utan att det 
finns två olika system. En enhetlig standard skulle 
troligtvis uppskattas av många.

Hur stor andel av en enskild fond får ert ägande 
maximalt uppgå till?
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Slutsats
Fondexperterna använder sig generellt av en 
antingen främst kvalitativ eller främst kvantitativ 
fondutvärderingsprocess. Större aktörer tenderar att 
använda sig av kvalitativa faktorer i högre utsträckning 
än mindre aktörer. De flesta fondexperterna använder 
sig av olika fonder med olika investeringsstilar beroende 
på marknadstro (förutom de som främst fokuserar på 
passiva fonder) och föredrar i allmänhet Morningstar 
och Bloomberg som databasleverantörer. En intressant 
slutsats inom rapportering av NAV-kurser är att flera 
experter ogillar fondbranschens oförmåga att skapa en 
enhetlig standard som följs av alla aktörer på marknaden.

Hur viktigt är det att en fond är noterad i SEK?

Inte viktigt alls, 69 % 

Viktigt i viss 
utsträckning, 11 % 

Ganska viktigt, 8 % 

Mycket viktigt, 8 % Annat svar, 4 %  Övriga grundkrav inom 
fondutvärdering?

(1) Stabil organisation/legal struktur

 (2) Tillräcklig likviditet/daglig handel

  (3) Tillräcklig fondstorlek 

   (4) God hantering av information

    (4) Transparent förvaltningsprocess
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Ordlista 

Ordlistan innehåller termer som förekommer i rapporten 
och bör endast användas i denna kontext. I vissa fall kan 
andra definitioner finnas som är mer korrekta i andra 
sammanhang. 

Aktivt förvaltad fond 
Fond med målsättning att överträffa sitt 
jämförelseindex. 

Alfa (α) 
Avkastning som är oberoende av utvecklingen för den 
underliggande tillgången. Används ofta i samband med 
aktiv förvaltning av exempelvis fonder.

Alfa/beta-split  
Fördelning mellan placering i passiv respektive aktiv 
förvaltning.

Beta (β) 
Mått på följsamhet med den underliggande tillgången. 
Används ofta i samband med passiv förvaltning av 
exempelvis fonder.

BRIC 
Förkortning för Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. 
Termen används för att redovisa sammanlagda resultat 
för hela denna geografiska region.

Core  
Investeringsstil med fokus på stabila bolag med låg 
risknivå.

ETF (Exchange Traded Fund)
Passivt förvaltad börshandlad fond.

Fondtorg 
Ett urval av fonder som finns att välja på inom 
exempelvis pensionsförvaltning eller privat sparande.

Growth  
Investeringsstil med fokus på bolag som väntas generera 
tillväxt.

Investeringsprocess 
Översiktliga riktlinjer för hur en förvaltare investerar, 
inkluderar ofta flera olika steg.

Investeringsstil 
En indelning av investerare utifrån hur de arbetar 
praktiskt för att skapa avkastning.

 
Makroanalys 
Analys av olika övergripande faktorer som sedan används 
för att exempelvis ta investeringsbeslut.

MBA (Masters of  Business Administration) 
Oftast privatfinansierad vidareutbildning för 
yrkesverksamma personer som innehar eller söker 
ledande positioner.

Passiv fond  
Fond med målsättning att följa sitt jämförelseindex.

Portföljsammansättning 
Process för att ta fram bästa möjliga fördelning av olika 
investeringar som bedöms som intressanta för tillfället, 
exempelvis utifrån olika typer av riskmått och inbördes 
korrelation.

PPM 
(Premiepensionsmyndigheten), benämning av den 
myndighet samt den del av pensionen (2,5 procent) som 
placeras i fonder som väljs ur ett speciellt fondtorg.

Riskjusterad avkastning 
Avkastning eller förväntad avkastning i relation till 
placeringens risknivå.

SFEI 
(Svenskt Fondexpertindex), utvärdering av 
fondutvärderare med aktiva investeringsmandat.

Strategisk allokering 
Fördelning mellan placeringar i olika tillgångsslag, oftast 
aktier och ränteplaceringar.

Tillgångsslag 
Investeringsområden, exempelvis aktier, räntepapper och 
råvaror.

Tracking error 
Aktiv risk i den absoluta avkastningen, mäts ofta 
som standardavvikelse jämfört med exempelvis ett 
jämförelseindex.

Value  
Investeringsstil med fokus på bolag som anses vara lågt 
värderade.



Friskrivning

Informationen i den här publikationen har inhämtats 
från intervjuer med kända representanter för erkända 
branschaktörer samt från andra källor som bedöms 
vara tillförlitliga. Laika Consulting garanterar inte 
tillförlitligheten i vare sig presenterad information eller i 
de slutsatser som presenteras i publikationen. Informera 
oss gärna om eventuell felaktig information eller tryckfel 
så att vi kan rätta till dem i framtida versioner av 
publikationen.

Laika Consulting frånsäger sig allt ansvar och eventuella 
skadeståndsanspråk avseende eventuell skada som 
uppkommit till följd av användande av informationen i 
denna publikation.

Källhänvisningar
Jämförelseindex för geografiska marknader: MSCI 
Sweden Index, MSCI Europa Index, MSCI BRIC Index, 
MSCI North America Index samt MSCI Pacific Index.  

Sveriges Riksbanks räntebana: Aktuell prognos för 
reporänta, inflation och BNP per den 20 april 2010. 
Svensk fondförmögenhet: Fondbolagens Förening.

Source of  indices: MSCI. Neither MSCI nor any other party 
involved in or related to compiling, computing or creating 
the MSCI data makes any express or implied warranties or 
representations with respect to such data (or the results to 
be obtained by the use thereof), and all such parties hereby 
expressly disclaim all warranties of  originality, accuracy, 
completeness, merchantability or fitness for a particular 
purpose with respect to any of  such data. Without limiting 
any of  the foregoing, in no event shall MSCI, any of  its 
affiliates or any third party involved in or related to compiling, 
computing or creating the data have any liability for any 
direct, indirect, special, punitive, consequential or any other 
damages (including lost profits) even if  notified of  the 
possibility of  such damages.  No further distribution or 
dissemination of  the MSCI data is permitted without MSCI’s 
express written consent.
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