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Minsta startbelopp 0 EUR
Månadssparande 0 EUR
Handel på internet Ja
Förvaltningsavgift 1,6%
Insättningsavgift 0%
Uttagsavgift 0%
Öppen för försäkring Ja
 
Fondförmögenhet 488 MEUR
Utdelning per andel -
Utdelningsdatum -
Fondens startdatum 28.04.1989
Andelsklassens startdatum 08.03.2016

Största innehav
Sony Group Corp 4,85%
Hitachi Ltd 3,80%
Oriental Land Co Ltd 3,74%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,68%
Hoya Corp 3,46%
Daikin Industries Ltd 2,96%
Nintendo Co Ltd 2,95%
Nippon Telegraph & Telephone Corp 2,90%
Unicharm Corp 2,89%
Keyence Corp 2,83%

Utveckling 23.05.2023

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

8,18% 1,52% 5,13% 6,80% 2,34% 13,95% 77,56%

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

Fond 1 -4,47% 3,71% 2,41% 5,60%

Index 2 -1,82% 4,69% 2,98% 6,02%

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

97,52%

2,48%

30.04.2023

Japan 100,00%

Senast uppdaterad: 30.04.2023

I linje med övriga börser runt om i världen fick Japans aktiemarknad en rivstart på året
som sen klingade av en del. Kvartalet gav ändå till slut en tydligt positiv avkastning på
nära 3,3% . Den ökade riskaptiten fick marknaden att prioritera de mer
konjunkturkänsliga segmenten som råmaterial, IT och industri. Fastigheter och finans
var de sämsta sektorerna. Japan öppnade upp mer och mer efter covid-
nedstängningarna. Såväl inhemsk konsumtion som en försiktig uppgång i antalet
inkommande resenärer gav positiv effekt på ekonomin. Japans valutakurs var i princip
den samma i slutet av kvartalet som i början.
I fonden har vi ökat innehaven både inom industri och IT. Många av de japanska
bolagen drar nytta av bättre efterfrågan när Asien öppnar upp igen, inte minst Kina.
Exempel på aktier vi köpt mer av är Keyence, Daifuku, Toyota Industries, TDK, Hoya och
Ulvac. Dessa var också de som gav det största positiva bidraget till fondens uppgång
under första kvartalet. På konsumentsidan var Sony och Oriental Land de bästa
bidragsgivarna. De innehaven ökades i inledningen av året. Vi har å andra sidan minskat
inom Hälsovård/Läkemedel då vi ansåg att sektorn blivit överdrivet efterfrågad då många
gömt sig i det som uppfattats som en trygg del av marknaden under oroliga tider.
Minskningen har gjorts i Astellas Pharma, Eisai och Daiichi Sankyo. Därutöver såldes
hela innehavet i JCR Pharma tidigt på året. Fonden har störst exponering mot temana
Automatisering och Digitalisering eftersom vi ser starka strukturella medvindar där och
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Handelsbanken Japan Tema
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier utgivna av företag i Japan och har därmed valutaexponering mot denna marknad. 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).
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Räntebärande inkl. likvida medel
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det finns många bolag vars aktier inte är fullvärderade.
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


