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Huvudkategori Aktiefond
Risk 4
Kurs 156,82 (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 1 241 MEUR
Utdelning per andel -
Utdelningsdatum -
Fondens startdatum 28.04.1989
Andelsklassens startdatum 02.03.2015

Största innehav
Microsoft Corp 9,61%
Apple Inc 7,41%
Alphabet Inc Class A 6,87%
Eli Lilly and Co 4,05%
NVIDIA Corp 3,63%
Mastercard Inc Class A 3,61%
Broadcom Inc 3,36%
UnitedHealth Group Inc 3,16%
AbbVie Inc 2,85%
Thermo Fisher Scientific Inc 2,67%

Utveckling 23.05.2023

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

11,35% 2,62% 4,82% 4,01% 5,43% 78,59% 235,23%

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

Fond 1 0,37% 12,74% 12,72% 12,85%

Index 2 3,19% 12,76% 13,77% 14,35%

1 Beräknad på fondens månatliga slutkurs.
2 Jämförelseindex: Solactive ISS ESG Screened USA 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
 

97,68%

2,32%

30.04.2023

USA 97,34%
Kanada 2,66%

Senast uppdaterad: 30.04.2023

Fonden har klarat sig bra, i en för aktiemarknaden utmanande miljö, och är upp ca. 5,9%
hittills i år. Osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen och inflationen har satt sin
prägel på marknaden, och där bankoron har skruvat ned förväntningarna på framtida
räntehöjningar. Detta har inneburit att räntor kommit ner en del vilket gynnat den mer
räntekänsliga delar av ekonomin, såsom teknologi. Tillväxtbolag har generellt mycket
värde som kommer genereras i framtiden, lägre räntor är alltså bra för den typen av
bolag. Under kvartalet har intresset för Artificial Intelligence (AI) formligen exploderat och
fondens innehav i Nvidia och Microsoft, båda med betydande exponering mot AI, har
gynnats. Många nya användningsområden inom AI kommer att växa fram vilket gynnar
efterfrågan och möjligheten till intäkter för dessa bolag. Vidare har bolag som rapporterat
ökad lönsamhet och lovande prognoser framåt, gynnats under kvartalet. Exempel bland
portföljinnehaven är Salesforce som kunde påvisa kraftigt bättre marginaler i sin
kvartalsrapport. Innehavet i Regeneron Pharmaceuticals fortsätter att utvecklas väl,
drivet av antiinflammatoriska läkemedlet Dupixent och Eylea som är ett läkemedel mot
ögonsjukdom.
Mer utmanande har det varit i finanssektorn där regionala banker påverkats negativt av
bankkrisen. Fonden har under en längre period haft exponering mot regionala
amerikanska banker vilket varit gynnsamt till avkastningen. Med anledning av den
kraftiga ränteuppgången under fjolåret har vi minskat exponeringen kraftigt mot
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regionala banker under det senaste året. Detta beslut grundade sig i en oro för en sämre
kreditmiljö. Fonden har dock haft exponering mot First Republic Bank som påverkats
klart negativt av turbulensen. Vi har gradvis minskat exponeringen mot banken för att
slutligen helt avyttra positionen. Huvudskälet var en stor nedgradering av bankens
kreditbetyg samt den höga volatiliteten i aktien. Detta ökar bankens sårbarhet och
skadar varumärket permanent.
Med anledning av det mer osäkra läget har fonden avyttrat en del innehav som präglas
av hög risk såsom Digital Bridge, Loop och Paypal och ersatts av kvalitetsbolag som
Paylocity, SolarEdge och Etsy. Vi har även tagit hem vinst i FICO och KB Homes efter en
period av stark avkastning.
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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


