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Gör dig redo för nya pengar till PPM
Från den 8 december fylls ditt premiepensionskonto på med nya pengar. Totalt
ska 30 miljarder kronor fördelas på pensionsspararna. Ta chansen att se över dina
fonder inför placeringen, det kan löna sig – för unga såväl som för äldre.
I genomsnitt är det 5 000 kronor per person som placeras på ditt premiepensionskonto i
december. Maxbeloppet är 9 000 kronor per person. Hur stor just din premie är beror på
de pensionsrätter du har tjänat in under inkomståret 2008. De nya pengarna fördelas
mellan olika fonder i enlighet med ditt senast gjorda val. Därför är det en extra god idé
att se över dina fondval nu.
Har du aldrig gjort något aktivt val placeras dina pengar i den statliga Premiesparfonden.
Den har gått ungefär som genomsnittet för övriga fonder. Därför kan det vara bra att
veta att fler än 300 av de valbara fonder som funnits med sedan starten av PPM har haft
en bättre avkastning än den statliga fonden. Under de tre senaste 5-årsperioderna har de
valbara fonderna avkastat bättre än den statliga Premiesparfonden.
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Källa: PPM, beräkningar Fondbolagens förening.

Egentligen har fonderna i PPM-index gått ännu bättre än vad som framgår i grafen då de
stora rabatter som fondbolagen ger i premiepensionssystemet inte tas med i PPM:s
jämförelser. Rabatten uppgår i genomsnitt till 0,5 procentenheter.
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Enligt PPM har 62 procent av de som har en egen vald fondportfölj haft en bättre
avkastning sedan starten än de som har den statliga Premiesparfonden.
Du som är ung bör också engagera dig i premiepensionen. Alla studerande med feriejobb
ska tänka på att försöka komma över gränsen för beskattningsbar inkomst, cirka 18 300
kronor år 2009, eftersom man då tjänar in till den allmänna pensionen från första kronan.
Pensionspremien till allmänna pensionen blir betydligt högre än den skatt som betalas på
inkomster över denna gräns ända upp till årsinkomster på cirka 50 000 kronor. 18,5
procent avsätts till framtida pension varav 2,5 procent till fonder i premiepensionen. Som
ung kan du dessutom passa på att experimentera lite mer i dina fondval, eftersom
beloppen i början inte är betydande och du har långt kvar till pensionen.
”Det är tråkigt att så många unga går miste om möjligheten till en bättre avkastning. Att vara aktiv
med sitt premiepensionssparande är också en bra skola för det framtida sparandet”, säger Pia
Nilsson, vd för Fondbolagens förening.
De flesta av dagens 65-åringar kommer att ha glädjen att få uppleva sin 85-årsdag. För
den som är 65 år är tjugo år en lång placeringshorisont. Därför kan fonder som placerar i
aktier fortfarande passa mycket bra för det befintliga premiepensionssparandet.
Trots det turbulenta året 2008 ligger i dag i stort sett samtliga sparare i
premiepensionssystemet på plus sedan start. Majoriteten har en årlig genomsnittlig
värdeökning på mellan 2-4 procent, många mycket mer än så. Se grafen nedan.
Så har det gått för spararna i premiepensionssystemet till och med oktober 2009:
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Från och med i maj 2010 kommer Premiesparfonden dessutom att bli valbar, vilket
innebär att du inte längre behöver vara rädd för att göra ett aktivt val. Skulle du ändra
dig, går det då att gå tillbaka till det statliga alternativet.
Glöm inte att fondhandeln för de nya pengarna som ska placeras startar den 8 december.
Vill du ändra din fördelning eller byta dina fonder måste du göra det före midnatt
torsdagen den 3 december. Fondbyten som beställs senare än så går till handel tidigast
den 11 december.
Fondbolagens förening har tagit fram en snabbguide som visar hur enkelt det är att byta
fonder i premiepensionssystemet, du hittar den på www.fondspara.se.
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FAKTA OM PREMIEPENSIONSSYSTEMET
93 procent av spararna ligger på plus sedan start.
42 procent har sina medel placerade i Premiesparfonden, medan det endast
innebär att 27 procent av fondkapitalet i PPM finns där.
De som har gjort ett val har ett större kapital. I genomsnitt fanns cirka
42 100 kronor på PPM-kontot vid årsskiftet 2008/2009. För dem som gjort ett
aktivt fondval var snittet cirka 52 900 kronor.
Genomsnittlig avgift i PPM-systemet är 0,3 procentenheter efter en rabatt på i
genomsnitt 0,5 procentenheter.
De senaste åren har bara knappt 2 procent av de nya pensionsspararna gjort ett
aktivt val. Det beror bland annat på att det är en mycket ung grupp som ännu inte
har något större kapital att placera.
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