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Gränsmarknader – de nya tillväxtmarknaderna 

För många investerare har tillväxtmarknaderna varit en 

fantastisk resa – åren 2004-2013 gav de en avkastning på 

157%. Mycket talar nu för att en ny kategori länder, s.k. 

gränsmarknader, har goda förutsättningar att göra det samma 

under de följande 10-20 åren. Gränsmarknader är länder som 

har för utlänningar svårtillgängliga aktiemarknader eller 

befinner sig på en ekonomisk utvecklingsnivå under nivån i 

traditionella utvecklingsländer såsom Kina, Brasilien och 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryssland. I den första kategorin dominerar Gulfländer såsom 

Qatar, Kuwait och Förenade Arabemiratet medan Nigeria, 

Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka och Vietnam är största i den 

andra kategorin. Tundra Frontier Opportunities är en aktiefond 

som investerar huvudsakligen i den sistnämnda kategorin av 

länder. Fonden skiljer sig därmed från merparten andra 

globala gränsmarknadsfonder – givet att många Gulfländer 

idag har en BNP/capita i linje med eller högre än den i 

Sverige ter sig tillväxtpotentialen väsentligen mer attraktiv i de 

länder som står inför möjligheten att växa från en låg nivå. 

Drivande bakom tillväxten står en ung arbetsför befolkning 

med låg penetration av konsumtionsvaror och en våg av 

urbanisering med tillhörande satsningar på infrastruktur. 

Betänk att medelåldern i länder som Bangladesh, Pakistan 

och Nigeria är under 25 år mot Sveriges 40 år och att det går 

färre än 100 bilar/1000 invånare i dessa länder jämfört med 

drygt 600 bilar i västvärlden. Kapitalmarknaderna är 

dessutom underutvecklade med begränsad genomlysning av 

analytiker och få utländska investerare, vilket medför mindre 

konkurrens om framtida kapitaltillväxt. Med mer än 10% av 

världens befolkning men bara 1% av världens samlade 

börsvärde ter sig tillväxtpotentialen stor. 

 

Hur gör jag för att investera? 

Du kan köpa Tundra Frontier Opportunities direkt hos Tundra 

Fonder. För att bli direktkund behöver du fylla i ett 

anmälningsformulär (finns att ladda ned från vår hemsida 

www.tundrafonder.se eller beställas över telefon 08-551 145 

70). På vår hemsida hittar du också fondens faktablad och 

informationsbroschyr. Fonden finns också att köpa hos ett 

flertal banker och fondkommissionärer.  

 

 

Mattias Martinsson, Förvaltare (erfarenhet av tillväxt- och gränsmarknader sedan 1996) 
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Varför investera i Tundra Frontier Opportunities? 

 Några av världens mest snabbväxande 

ekonomier 

 Ung befolkning 

 Urbanisering driver utbyggnaden av infrastruktur  

 Flertalet utländska investerare ännu inte hunnit 

investera 

 

Vilka är riskerna? 

 Begränsad omsättning på de lokala 

aktiemarknaderna 

 Kort erfarenhet av demokrati 

 Sämre ägarstyrning än i västvärlden 

 Höga kostnader för handel med aktier  

TUNDRA FRONTIER OPPORTUNITIES 
Klass A (SEK) 

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka 

investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens 

sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad 

och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. 


