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Huvudkategori Aktiefond
Risk 5
Kurs 66,04 (23.05.2023)
Kursvaluta EUR
Handel Dagligen
Total Rating™
 
Minsta startbelopp 0 EUR
Månadssparande 0 EUR
Handel på internet Ja
Förvaltningsavgift 1,85%
Insättningsavgift 0%
Uttagsavgift 0%
Öppen för försäkring Nej
 
Fondförmögenhet 1 719 MEUR
Utdelning per andel -
Utdelningsdatum -
Fondens startdatum 26.09.2014
Andelsklassens startdatum 08.03.2016

Största innehav
Atlas Copco AB Class A 8,94%
Volvo AB Class B 8,00%
Hexagon AB Class B 5,65%
Assa Abloy AB Class B 5,64%
Svenska Handelsbanken AB Class A 5,45%
ABB Ltd 4,88%
AstraZeneca PLC 4,62%
Essity AB Class B 4,58%
Epiroc AB Ordinary Shares - Class A 4,56%
Indutrade AB 3,97%

Utveckling 23.05.2023

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

12,72% 0,23% 2,18% 3,97% 11,76% 60,76% 194,16%

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

Fond 1 3,80% 19,17% 11,49% 11,39%

Index 2 -5,24% 12,49% 9,00% 8,49%

1 Beräknad på fondens månatliga slutkurs.
2 Jämförelseindex: SIX SRI Sweden Index GI (100%). 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
 

96,29%

3,71%

30.04.2023

Sverige 82,49%
Danmark 7,65%
Schweiz 5,07%
Storbritannien 4,80%

Senast uppdaterad: 30.04.2023

Fonden hade positiv utveckling och steg ca.10% under det första kvartalet, mer än sitt
jämförelseindex. Verkstadssektorn gick starkt i takt med förbättrade leveranskedjor, en
förbättrad energisituation i Europa samt avtagande inflationstryck. Finans tyngdes av
den amerikanska bankkrisen vilket också ledde till sänkta förväntningar på
centralbankernas behov att strama åt likviditet. De innehav som bidrog mest till fondens
avkastning under kvartalet var Sweco, Mycronic, Lifco och Lagercrantz. Störst negativ
påverkan stod Axfood och Handelsbanken för. Fonden har sålt ut innehavet i Sectra
och istället tagit in ett nytt innehav i Astra Zeneca. Astra Zenceca är ett globalt,
forskningsorienterat läkemedelsbolag med en attraktiv portfölj av nya produkter varav
många inom det snabbast växande cancerområdet. Fonden har också minskat i HMS
Networks och Nibe och istället ökat i Thule. Inför kommande rapportsäsong blir det
viktigt att se att innehavsbolagen kan föra vidare kostnadsökningar – drivet av
konkurrenskraftiga erbjudanden. En positiv utveckling för marknadsandelar, lönsamhet
och kassaflöden blir fortsatt avgörande för uthållig vinsttillväxt.
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.

SVERIGEREGISTRERAD AKTIEFOND (PLACERINGSFOND)

Handelsbanken Sverige Selektiv
Fonden är en aktivt förvaltad fond med målet att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad
som jämförelseindex. Fonden placerar i 16-35 svenska kvalitetsbolag. Fonden kan även till en mindre del placera i företag i
andra nordiska länder och har därmed valutaexponering mot dessa marknader.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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