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Marknadsföringsmaterial

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 främst sker i bolag kopplade till noga utvalda,
analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är
Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö. Fonden placerar med särskilda hållbarhetskriterier där bla internationella normer
och riktning för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning tas i beaktning. Vidare information om hur vi tillämpar
hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens informationsbroschyr.
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Fond 1

4,26%
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5,18%

8,21%

Index 2

5,41%

6,45%

4,56%

8,59%

1 Beräknad på fondens månatliga slutkurs.
2 Solactive ISS ESG Screened Japan (100%). Aktieutdelningar ingår i index.

Ellinor Hult
Har varit i branschen sedan 2006. Förvaltat
fonden sedan 1 januari 2020.

Fem års utveckling

Portföljen

Huvudkategori
Risk
Kurs
Kursvaluta
Handel
Total Rating™

Aktiefond
6
9,19 (30.06.2022)
EUR
Dagligen

Minsta startbelopp
Månadssparande
Handel på internet
Förvaltningsavgift
Insättningsavgift
Uttagsavgift
Öppen för försäkring

0 EUR
0 EUR
Ja
1,6%
0%
0%
Ja

Fondförmögenhet
Utdelning per andel
Utdelningsdatum
Fondens startdatum
Andelsklassens startdatum

750 MEUR
28.04.1989
08.03.2016

Största innehav

Aktier
Räntebärande inkl. likvida medel

96,46%
3,54%

Japan

100,00%

Senast uppdaterad: 31.05.2022

31.05.2022

I maj återhämtade sig den japanska aktiemarknaden något. Den japanska yenen var
fortsatt svag, men försvagades inte ytterligare mot amerikanska dollarn eller svenska
kronan. Rapportperioden var överlag något bättre än väntat, även om
återhämtningstakten efter pandemin avtog. En trend är att många bolag nu genomför
återköp av egna aktier. Premiärminister Kishida öppnar landet för utländska besökare
från juni, vilket gynnar turismrelaterade aktier. Japan är beroende av importerad gas, olja
och kol. Mot den bakgrunden har Kishida visat intresse för att sätta igång en del av
landets kärnkraftsreaktorer som har varit i vänteläge sedan Fukushima-olyckan 2011.
Bästa bidragsgivare till fondens avkastning i maj var Sony, energikonglomeratet Hitachi
och halvledarbolaget ROHM. Sämsta bidragsgivare var mjukvarubolaget Shift, Toyota
Motor och hälsovårdsdatabolaget JMDC. Under månaden ökade vi i Nintendo, Daifuku
och Nomura Research Institute, medan vi minskade i Toyota Motor, Sony och ROHM.
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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
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