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Nordea Markets tilbyr investeringsrådgivning tilpasset 
virksomhetens situasjon og behov. Vi kombinerer god 
kjennskap om de lokale og globale finansmarkedene 
med analyser, for å hjelpe dere med å forvalte plasser-
bare midler og overskuddslikviditet på best mulig måte.

Vår helhetlige tilnærming, som omfatter både eiendeler 
og gjeld, kan også bidra til å forme måten dere styrer 
risiko på. Sammen analyserer vi virksomhetens rente- 
og valutaeksponering og finner frem til den beste 
strategien for å ta kontroll over risikoen.

Få mer ut av
deres investeringer
- Ta kontroll over risikoen

Grundig kartlegging og 
forberedelse.  
Vårt utgangspunkt for 
rådgivningstjenester.

Med Nordea Markets som 
partner får dere en person-
lig investeringsrådgiver og 
tilgang til våre analytikere 
innen aksjer, renter og 
 valuta, samt våre aner-
kjente makroøkonomer.

Som den største aktøren 
i Norden tilbyr vi dere et 
stort utvalg av produkter 
og eksponering mot ulike 
markeder.

Vi vet at våre kunder setter 
pris på våre rapporter fordi 
det gjør det enkelt for dere 
å følge opp og rappor-
tere om utviklingen på 
porteføljen, enten det er til 
eget bruk eller mot andre 
interessenter.

Vil dere vite mer, ring 
telefon +47 22487897 
eller sender oss en e-post 
a360@nordea.no

Rådgivning tilpasset 
virksomhetens situasjon 
og behov 



Vi er her for dere

Fra planlegging til gjennomføring, og 
videre oppfølging.

Grundig kartlegging og forberedelse er 
utgangspunkt for vår rådgivning.
Vi hjelper dere med å få plasseringene til å vokse og 
med å kontrollere markedsrisikoen.

Å styre virksomhetens økonomi under markeds-
forhold som hele tiden er i endring kan være 
utfordrende, selv for en erfaren beslutningstaker.

Vårt mål er alltid å dekke behovet deres, enten 
det er å bygge opp virksomhetens formue, optimere 
likviditet eller sørge for at dere har full kontroll over 
den finansielle risikoen.

Alle kunder får personlig oppfølging og rapportering, 
tilpasset den enkeltes ønske og behov.

Vi jobber for å gi dere de beste rådene og forenkle 
arbeidshverdagen, slik at dere får mer tid til  selskapets 
kjernevirksomhet.

Deres personlige investeringsrådgiver i Nordea Markets 
jobber tett sammen med dere for å forstå virksomhetens 
nåværende situasjon og fremtidige behov.

Vi kartlegger kilder til risiko og avkastning i porteføljen, og 
hvordan vi kan tilpasse porteføljen til ønsket risikoprofil. Når 
analysene er fullført anbefaler vi konkrete løsninger.

Vi kan også tilby en løsning med aktiv forvaltning der dere 
setter rammer for investeringsstrategien, mens Nordea* 
utfører investeringene innenfor mandatet.

Alle kunder får periodevise rapporter som gjør det enkelt 
å holde seg oppdatert på porteføljens sammensetning og 
avkastning, markedssyn, historiske transaksjoner osv.
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20%

Aksjer

Fremvoksende 
markeder

*Nordea Investment Management
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Nordea Markets er det kommersielle navnet på Nordeas internasjonale kapitalmarkedsaktiviteter. Opplysningene her er bare for diskusjonsformål 
og for bruk av mottakere som materialet er rettet mot. Opplysningene er utarbeidet av og gjenspeiler Nordea Markets nåværende vurdering. Dette 
dokumentet er ikke en utfyllende beskrivelse av produktet eller dets risiki. Det gis ingen garanti for at opplysningene er nøyaktig eller komplette. 
Opplysningene er ikke ment å være og er ingen råd om investering og skal heller ikke ses på som et tilbud eller en oppfordring til kjøp eller salg av 
et finansielt instrument. Opplysningene her tar ikke høyde for mottakerens økonomiske situasjon eller investeringsbehov. Det må alltid innhentes 
relevante og profesjonelle råd før man tar en investerings- eller kredittbeslutning. Tidligere resultater gir ingen garanti for fremtidige resultater. 
Nordea Markets er ikke og skal ikke ses på som rådgiver for så vidt angår juridiske, skattemessige, regnskapsmessige eller lovbestemte forhold i et 
rettsområde. Dette dokumentet skal ikke gjengis, distribueres eller offentliggjøres uten skriftlig forhåndsgodkjennelse av Nordea Markets.

E-POST: A360@NORDEA.NO
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Nordea Bank AB (publ), filial i Norge, Essendrops gate 7, 0107 Oslo


