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Ryssland – ett land rikt på naturtillgångar 

Ryssland är världens största land till ytan och är mycket rikt 

på naturtillgångar. Landet är bland annat världens största 

producent av naturgas och tillika en av de största 

producenterna av olja. Vidare finns uppskattningsvis en 

knapp fjärdedel av världens träråvara i Ryssland. Landet har 

dessutom omfattande reserver och produktion av metaller 

såsom nickel, zink, koppar och stål men även av guld och 

diamater. 
 

Varför investera i Tundra Rysslandsfond? 

• Låga förväntningar på Ryssland bland investerare 

• Exponering mot några av världens största naturtillgångar 

inom olja, gas och metaller 

• Ett av Skandinaviens mest erfarna Rysslandsteam 
 

Vilka är riskerna? 

• Omfatande korruption i landet 

• Stort oljeberoende  
 

Åren 2000-2008 hade Ryssland en hög ekonomisk tillväxt 

och BNP-tillväxten tangerade (inflationsjusterat) 10% under 

några år. Till skillnad från många andra tillväxtmarknader 

drevs den ekonomiska tillväxten inte av befolkningstillväxt 

och produktivitetsökningar. Faktum är att i Ryssland har 

befolkningens storlek varit fallande från Sovjetunionens 

upplösning år 1991 fram till nyligen. I Ryssland drevs 

istället tillväxten av generellt stigande råvarupriser. 

Oljepriset mer än fyrdubblades samtidigt som den ryska 

oljeindustrin framgångsrikt ökade sin produktionsvolym. Den 

ryska 

 

statskassan gynnades samtidigt då skattetrycket på 

oljeindustrin ökade. Efter några utmananden år är den ryska 

aktiemarknaden idag en av världens billigaste sett till pris i 

förhållande till bolagsvinsterna (P/E) och förväntningarna på 

Ryssland bland investerare är rekordlåga. I ett sådant läge 

krävs inte mycket för att överraska positivt. Givet de 

långsiktiga och omfattande infrastruktursatsningar som 

världens tillväxtregioner genomgår och det strukturellt 

ökande behovet av energi i världen, är Ryssland väl 

positionerat. Tundra Rysslandfond investerar i ett urval av 

de mest intressanta bolagen på den ryska aktiemarknaden. 

Vi tror att underskattade och välskötta bolag i många fall 

döljs bland landets småbolag och räds inte att allokera 

delar av portföljen till dessa. Fonden förvaltas av en av 

Skandinaviens mest erfarna Rysslandsteam. 

 

Hur gör jag för att investera? 

Du kan köpa Tundra Rysslandsfond 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avkastning sedan lansering (kronor) 

Källa: Bloomberg, Tundra Fonder 

Publiceringsdag: 2016-08-31 

Startdatum:                                                     2011-10-14 

Startkurs:                                                         100 kr 

Förvaltningsavgift/år:                                         2,5% 

Rörlig avgift:                                                     0,0% 

Insättnings-/uttagsavgift:                                    0,0% / 0,0% 

Minsta engångsinsättning:                                  0 kr 

Öppen för månadssparande / minsta belopp:        Ja / 0 kr 

Risknivå:                                                           7 av 7 

Bankkonto för kundinsättning:                            SEB 5851-10 762 12 

Fondnummer PPM:                                            741637 

Fondfakta 

TUNDRA RYSSLANDSFOND 
Klass A (SEK) 

Tundra Fonder AB, Birger Jarlsgatan 33, 111 45  Stockholm, Tel. 08-5511 4570, www.tundrafonder.se 

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 p.g.a. 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. 

Johan Elmquist, Förvaltare (erfarenhet av tillväxt- och 

gränsmarknader sedan 1995) 


