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1  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
Metso Outotec Corp 9,06%
Valmet Corp 6,38%
Cargotec Oyj Class B 4,87%
Kesko Oyj Class B 4,33%
Huhtamäki Oyj 4,08%
Kojamo Oyj 3,76%
Stora Enso Oyj Class R 3,68%
Orion Oyj Class B 3,55%
Qt Group PLC 3,25%
Vaisala Oyj Class A 3,02%

Utveckling 23.05.2023

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

6,11% 0,00% 1,87% 0,00% 3,89% 43,55% 168,62%

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

Fond 1 -4,97% 14,16% 7,97% 10,55%

Index 2 -3,28% 13,37% 6,27% 11,16%

1 Beräknad på fondens månatliga slutkurs.
2 Jämförelseindex: SIX SRI Finland Small Cap Index NI. 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
 

94,09%

5,91%

30.04.2023

Finland 100,00%

Senast uppdaterad: 30.04.2023

Helsingforsbörsen steg med 0,8% i april, medan småbolagsindex sjönk med 0,9%.
Makroeknomisk statistik vittnar om att servicesekotrn fortsatt är stark både i Europa och USA,
medan konjungturbilden för tillverkningsindustrin fortfarande är försiktig. Inflationen har kommit
ner, speciellt i USA, men kärninflationen är fortsatt på höga nivåer. USAs centralbank (FED) väntas
inte mera höja räntorna efter höjningen i maj, medan ECBs styrränta väntas nå sin topp först på
hösten. Arbetslösheten har hållits på en låg nivå vilket förblir positivit för konsumenten som annars
drabbas hårt av inflation och högre räntor. Även ekonomin i Kina växte lite mera än väntat drivet av
tjänstesektorn medan tillverklingsindustrin var lite svagare än väntat.
Aktiemarknaden tyngdes igen i slutet av månaden av oro kring regionalbanker i USA när First
Republic Bank började förlorad kunder. Banken togs över av staten Kalifornien och såldes sedan
till J.P. Morgan. 
I Finland kom det många bolagsspecifika nyheter i april. Belgiska Aliaxis gav ett ickebindade bud
på konkurrenten Uponor. Sega gav också ett bud på Rovio. Både Uponor och Rovios aktiekurser
steg kraftigt på buden. Vinstvarningar undgicks inte heller, varken positiva eller negativa. Positiva
vinstvarningar kom från Scanfil, Kemira, och Kempower. Negativa vinstvarning kom från Metsä
Board, Incap, Stora Enso och YIT. Rapportsäsongen pågår fortfarande men generellt sätt kan man
säg att industribolag har kommit med bra resultat medan skogsbolag har haft det riktigt jobbigt.
Finska Småbolagsfonden avkastade 1,43% (EUR A1) i april, ungefär i linje med jämförelseindexet.
Industrisektorn avkastade bäst. Svagast gick det som sagt för råmaterialbolag. Fonden tog in
Enento Group, Raute och Stora Enso och sålde av Fiskars. Innehaven som bidrog mest till
avkastningen under kvartalet var Uponor, Cargotec och QT Group. Största negativa bidrag kom
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från Incap, Metsä Board och Kesko.

Rapportperioden har börjat i positiva tongångar med lite bättre rapporter än väntat i Europa och
USA. På Helsingforsbörsen har vi sett ungefär lika många positiva som negativa överraskningar. Vi
tror att en eventuell recession blir kortvarig och att måtligt skuldsatta bolag med bra
prissättningsförmåga kommer att klara sig bra.
09.05.2023

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


