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Marknadsföringsmaterial

Handelsbanken Finland Småbolag
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier i huvudsak utgivna av små- och medelstora företag i Finland eller som har minst 50% av sin
verksamhet eller marknad i Finland och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. När vi väljer aktier till fonden lägger vi särskild
vikt vid att företagets strategi sammanfaller med vår bedömning om vad som kan ge en god kursutveckling på aktien samt att värderingen är
attraktiv.Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens
Informationsbroschyr.
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Förvaltare

Genomsnittlig avkastning
Genomsn. avk.

2 år
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Fond 1

8,45%

10,90%

7,53%

11,74%

Index 2

8,53%

10,11%

7,04%

12,50%

1 Beräknad på fondens månatliga slutkurs.
2 SIX SRI Finland Small Cap Index (100%). Aktieutdelningar ingår i index.

Jyrki Nyberg
Har varit i branschen sedan 1998. Förvaltat
fonden sedan 1 mars 2021.

Fem års utveckling

Portföljen

Huvudkategori
Risk
Kurs
Kursvaluta
Handel
Total Rating™

Aktiefond
6
9,73 (05.10.2022)
EUR
Dagligen

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

0 EUR
0 EUR
Ja
1,7%
0%
0%
Ja

Fondförmögenhet
Utdelning per andel
Utdelningsdatum

67 MEUR
-

Fondens startdatum
Andelsklassens startdatum

10.10.2014 1
10.10.2014

1

Aktier
Räntebärande inkl. likvida medel

94,25%
5,75%

Finland

100,00%

Senast uppdaterad: 31.08.2022

31.08.2022

Helsingforsbörsen sjönk med 3,36% i augusti i takt med globala index. Stämningen på
marknaden försvagades på grund av oro kring penning- och geopolitik. I början av månaden
besökte USAs talman för representanthuset Nancy Pelosi Taiwan, vilket åter försämrade USAs och
Kinas relation och ledde till stora Kinaledda militärövningar i Taiwans närhet. I slutet av månaden
höll USAs centralbankschef som väntat tal i Jackson Hole. I detta betonade hur viktigt det är att få
ner inflationen till närheten av 2% målet, vilket oundvikligen verkar innebära fortsatt åtstramning
och stigande arbetslöshet. I Europa bromsar ekonomin på grund av ökad inflation och en
eskalerande energikris. Arbetsmarknadssiffrorna från USA och Europa har dock tills vidare hållit
upp bra och även rapportperioden fortskred bra jämfört med förväntningarna.
Finska Småbolagsfonden sjönk med -5,26% (EUR A1) i augusti, vilket var 0,4% bättre än sitt
jämförelseindex. Alla sektorer slutade månaden på minus men fastigheter och
kommunikationstjänster klarade sig bäst. Svagast gick det för IT-sektorn. Vinstvarningar
meddelades om i följande portföljbolag: QT Group, Remedy Entertainment, EEZY, Relais Group ja
Kamux. Fonden tog in Tokmanni igen som nytt innehav och sålde av Aktia, Kojamo och
Konecranes. Det största positiva bidraget kom från Kempower, Uponor och Glaston. Största
negativa bidrag kom från Qt Group, Kesko och Huhtamäki.
Bolagens rapporter för det andra kvartalet var på en aggregerad nivå bra även om osäkerheten om
framtiden är stor speciellt när det kommer till energikrisen och dess följdeffekter. Konsumenten har
det problematiskt i och med högre elräkningar och allmänt stigande inflation. Flera länder håller
dock på att införa stöd till privatpersoner. Mycket av osäkerheten verkar vara inprisad och i något
skede borde riskaptiten återvända. Viktigt är att hitta bolag som i mindre grad påverkas av de
globala utmaningarna och lyckas höja sina priser i takt med att kostnaderna ökar.

Fondens kurshistorik före startdatum härleds
från fusionen (10 oktober 2014) då
Placeringsfonden Handelsbanken Finland (Finland)
lades samman med Handelsbanken Finlandsfond
(Sverige). Placeringsinriktningen är efter fusionen
oförändrad och Handelsbanken Fonder AB
(Sverige) är fortsatt förvaltare efter fondernas
fusion.

Största innehav
Orion Oyj Class B
Metso Outotec Corp
Huhtamäki Oyj
Valmet Corp
Kesko Oyj Class B
Cargotec Oyj Class B
TietoEVRY Corp
Vaisala Oyj Class A
Sanoma Oyj
Elisa Oyj Class A

9,25%
8,70%
7,00%
6,57%
4,83%
4,28%
3,79%
3,52%
3,33%
3,32%

09.09.2022

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

Handelsbanken

