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Huvudkategori Aktiefond
Risk 4
Kurs 35,31 (23.05.2023)
Kursvaluta EUR
Handel Dagligen
Total Rating™
 
Minsta startbelopp 0 EUR
Månadssparande 0 EUR
Handel på internet Ja
Förvaltningsavgift 1,6%
Insättningsavgift 0%
Uttagsavgift 0%
Öppen för försäkring Ja
 
Fondförmögenhet 81 MEUR
Utdelning per andel -
Utdelningsdatum -
Fondens startdatum 12.06.1996
Andelsklassens startdatum 02.03.2015

Största innehav
Naspers Ltd Class N 7,85%
MTN Group Ltd 5,60%
Emirates NBD PJSC 4,62%
Qatar National Bank SAQ 4,06%
Absa Group Ltd 3,81%
Standard Bank Group Ltd 3,74%
Aspen Pharmacare Holdings Ltd 3,73%
Chemical Works of Gedeon Richter PLC 3,16%
Airtel Africa PLC Ordinary Shares 3,11%
Abu Dhabi Commercial Bank 2,84%

Utveckling 23.05.2023

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

-2,51% 0,14% -1,09% -3,87% -11,81% -16,19% -25,98%

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

Fond 1 -10,82% 4,54% -3,32% -2,33%

Index 2 0,12% 9,88% 2,16% 0,57%

1 Beräknad på fondens månatliga slutkurs.
2 Jämförelseindex: Solactive ISS ESG EM EMEA ex Saudi Arabia UCITS Index. 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
 

96,69%

2,82%

0,49%

30.04.2023

Sydafrika 40,88%
Förenade Arabemiraten 18,23%
Qatar 6,53%
Storbritannien 5,03%
Ungern 4,29%
Kuwait 3,71%
Grekland 3,41%
Egypten 3,20%
Polen 2,98%
Övrigt 11,73%

Senast uppdaterad: 30.04.2023

Fonden är under kvartalet oförändrad men har utvecklats positivt relativt regionen sedan årsskiftet.
Det som präglat marknaden är primärt centralbankernas försök att dämpa inflationen som fortsatt
är hög. I många av länderna där vi investerar ser vi fortsatta räntehöjningar och en inflationstakt
som är för hög. Oron till följd av att några banker i USA gått i konkurs samt det faktum att Credit
Suisse köptes upp av konkurrenten UBS skapade turbulens på världens finansmarknader. Detta
har resulterat i att investerare ökat sin exponering mot bland annat guldaktier och minskat mot
banker, vilket påverkat fonden negativt. Fondens bästa bidragsgivare, vaccintillverkaren Aspen
Pharmacare, redovisade ett starkt resultat samtidigt som bolaget kommunicerat hoppfullt om nya
kontrakt samt ökad volym i sin vaccintillverkning. Detta fick bolagets aktie att stiga kraftigt under
kvartalet. Fondens tematiska innehav inom utbildning har även de bidragit positivt till fondens
avkastning under kvartalet.
12.04.2023

SVERIGEREGISTRERAD AKTIEFOND (PLACERINGSFOND)

Handelsbanken EMEA Tema
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier utgivna av företag i EMEA-regionen (Östeuropa inklusive alla forna sovjetrepubliker,
Mellanöstern och Afrika) och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. 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 området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid. Exempel på våra huvudteman är Demografi,
Produktivitet, Livsstilar och Miljö.Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade
upplysningar inom den finansiella sektorn)

Aktier

Räntebärande inkl. likvida medel

Övrigt



Handelsbanken

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


