
På Movestic har din upplevelse som kund stått i centrum 
under året. Vi har gjort flera förbättringar som gör det enk-
lare för dig att få en överblick över ditt sparande. Genom 
att logga in på movestic.se kan du nu enkelt se hur ditt spa-
rande har gått och hur hållbart det är. Om du har fonden 
Movestic Global kan du till exempel se att den avkastade 
14 procent under 2016 och att den har ett högt hållbar-
hetsbetyg. Även Movestic Hållbarhet, en kostnadsfri tjänst 
för dig som vill ha hjälp med valet av fonder och samti-
digt investera hållbart, avkastade 12 procent förra året.
  Hos oss får du skräddarsydda försäkringslösningar och 
ett handplockat fondutbud för att du ska kunna vara foku-
serad på vad du vill göra i livet här och nu, och inte behö-
va oroa dig om framtiden när det kommer till pensionen. 

               Lars Nordstrand
               VD, Movestic Liv & Pension

Nytt år - nya möjligheter
2016 har innehållit både världsdramatik och ett allt större fokus på en hållbar framtid, 
vilket gjort att det blivit allt viktigare att göra smarta val. Det vill vi hjälpa till med!

LOGGA IN FÖR EN TOTAL ÖVERSIKT

När du loggar in på movestic.se kommer du att upp-
täcka att vi gjort en hel del förbättringar på Mina Sidor 
under 2016. Du loggar enkelt in genom att använda 
Mobilt BankID eller lösenord. 

Vi har nu inte bara en av marknadens bästa grafiska sam-
manställningar som visar utvecklingen av ditt fondinnehav 
utan också mer detaljerade nyckeltal där du bland annat kan 
se anskaffningsvärde och vilken avkastning du hittills har 
fått på ditt kapital. Vi har även förbättrat fondlistan och gjort 
det enklare att filtrera och söka efter fonder, även i mobilen.
Passa gärna på att uppdatera dina kontaktuppgifter om du 
inte redan gjort det.  För varje kund som uppdaterar sakna-
de uppgifter så skänker vi fem kronor till Barncancerfonden.



Finansåret 2016 – och nyheter 2017

Aron Anderson och 
Barncancerfonden
För tredje året i rad samarbetar 
vi med äventyraren Aron An-
derson, som även är en repre-
sentant för Barncancerfonden. 
Hittills har vi samlat in en halv 
miljon kronor till Barncancer-
fonden. 

Hållbart sparande
Under 2016 har vi antagit 
nya riktlinjer kring screening 
av våra Movesticfonder. Det 
innebär att vi halvårsvis gran-
skar våra innehav för att vara 
säkra på att de inte överträder 
internationella normer. I vår 
fondlista kan du även enkelt 
se en hållbarhetsmärkning på 
fonderna. Allt för att du som 
sparare ska veta att du har 
gjort en bra investering, även 
ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Spar-PT
Movestics webbserie Spar-
PT vill inspirera till att komma 
igång för att du ska hålla i 
längden, både med träning 
och sparande. I videoklipp och 
inspirationsartiklar visar Staffan 
Helin från Movestic och Aron 
Anderson hur man kommer 
igång. Följ resan på Movestics 
Facebooksida!

Goda val - en del av vår vardag
Hos oss på Movestic tar vi samhällsansvar genom att jobba för frågor vi tror på och väver 
in dessa i vår vardagliga verksamhet. Här kommer tre exempel.

Från att ha sett historiskt låga räntor under större de-
len av året steg den långa räntan markant under årets 
sista två månader. Oljepriset, som föll och skapade 
dramatik under årets början, avslutade 2016 med en 
uppgång på nästan 100 procent och den amerikanska 
dollarn nådde nya höjder. Globala aktiemarknader 
fick en tuff start men spurtade starkt och avslutade 
året med uppgång. Året visade prov på vikten av 
långsiktighet och en portfölj spridd på flera tillgångs-
slag, regioner och branscher. Under 2016 har vi lagt 
till flera intressanta fonder i utbudet för att du ska 
kunna skapa din sparportfölj utifrån önskad risknivå, 
investeringshorisont och preferens. Flera av fonderna 
har presterat bra i jämförelse med konkurrerande 

fonder och skapat mervärde genom att aktivt våga 
avvika från sina respektive jämförelseindex.
När  vi nu går in i 2017 går nya länder till val, central-
bankerna balanserar på en skör tråd mellan att driva 
tillväxt och begränsa inflationstendenser och nyut-
nämnda presidenter ska staka ut vägen för reformer. 
Oväntade händelser, risker och korrektioner skapar 
möjligheter och vi fortsätter att arbeta med fondutbu-
det för att du ska kunna bygga en attraktiv portfölj för 
olika marknadsscenarion. Två nya, spännande fonder 
att hålla ögonen på när vi går in i det nya året är Mo-
vestic Bull och Movestic Bear som ger möjlighet att 
tjäna pengar i uppåtgående respektive nedåtgående 
marknader. 

Vi lägger ett år fyllt av politiska händelser och skarpa, ofta överraskande, vändningar 
på de finansiella marknaderna bakom oss. 


