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Största innehav
Itau Unibanco Holding SA Participating
Preferred

9,24%

B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 5,13%
Weg SA 4,73%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class
O

4,70%

America Movil SAB de CV Ordinary Shares
- Class B

4,70%

Banco Santander Chile 3,74%
Corporativo Fragua SAB de CV Class B 3,58%
Localiza Rent A Car SA 3,45%
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV 3,08%
Promotora Y Operadora de Infraestructura
SAB de CV

3,05%

Utveckling 23.05.2023

i år 1 vecka 1 mån 3 mån 1 år 5 år 10 år

13,76% -0,60% 10,98% 8,01% 10,33% -0,04% -14,24%

Genomsnittlig avkastning
Genomsn. avk. 2 år 3 år 5 år 10 år

Fond 1 5,63% 7,91% -3,36% -2,33%

Index 2 0,65% 10,44% -1,87% -1,11%

1 Beräknad på fondens månatliga slutkurs.
2 Jämförelseindex: Solactive ISS ESG Latin America LMS UCITS Index NTR. Uppgift i tabellen avser vid var tid
gällande jämförelseindex. Om fonden tidigare haft andra jämförelseindex finns denna information att hitta i fondens
årsberättelse.

Fem års utveckling

Portföljen
 

97,23%

2,77%

30.04.2023

Brasilien 55,91%
Mexiko 31,47%
Chile 6,06%
Peru 3,80%
Australien 2,34%
Övrigt 0,42%

Senast uppdaterad: 30.04.2023

Fonden utvecklades positivt under första kvartalet i huvudsak drivet av bolagen i Mexiko.
Vi ser en tydlig trend i hur bolag i landet gynnas av att värdekedjor flyttar närmre USA.
Detta i kombination med låga värderingar har lett till en stark utveckling på mexikanska
aktier. I Brasilien har vi sett stor oro efter att vänsterkandidaten Lula tillträtt
presidentposten. Lula lovar stora reformer som kräver stora utgifter och en budget som
inte balanserar. Detta har påverkat centralbankens räntepolitik som behöver
kompensera genom högre räntor under längre tid, vilket i sin tur resulterat i hög
volatilitet på aktiemarknaden. I slutet av kvartalet publicerades ett förslag för hur
offentliga utgifter ska begränsas, detta tolkades positivt av marknaden. Framåt finns
goda utsikter för stora räntesänkningar i Brasilien vilket vi tror kommer leda till stark
aktiemarknad. Tidpunkten för detta är dock beroende av hur förtroendet för den
politiska agendan utvecklas. Sämst påverkan under kvartalet hade utbildningsbolaget
Anima som levererade en svagare rapport än förväntat samt en oro i sektorn. Bästa
bidragsgivare till fonden var apotekskedjan Fragua som redovisade ett stark resultat i
samband med årsredovisningen. Fastighetsbolaget Vesta var en annan stark
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Handelsbanken Latinamerika Impact Tema
Fonden är aktivt förvaltad och placerar huvudsakligen på marknader i Latinamerika och Mellanamerika. Fonden placerar i
bolag vars verksamhet, produkter eller tjänster som enligt vår bedömning har, eller kan förväntas få, en positiv påverkan
(impact) på ett eller flera av de 17 Globala målen i Agenda 2030 antaget av FN. Den tematiska investeringsstrategin innebär
att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och
samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom det tematiska området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt
över tid. Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade
upplysningar inom den finansiella sektorn).
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bidragsgivare som tydligt gynnas av mer lokala värdekedjor. Fonden är tematiskt
förvaltad med inriktning mot stabila bolag som vi bedömer har positiv påverkan på
samhällen de verkar i.

12.04.2023

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan öka eller minska i värde och det är
inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.
Fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr hittar du på handelsbanken.fi/fonder. Handelsbanken reserverar sig för
eventuella fel i informationen.

www.handelsbanken.fi/fonder


