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Huvudkategori Aktiefond
Risk 5
Kurs 35,46 (23.05.2023)
Kursvaluta EUR
Handel Dagligen
Total Rating™
 
Minsta startbelopp 0 EUR
Månadssparande 0 EUR
Handel på internet Ja
Förvaltningsavgift 1,5%
Insättningsavgift 0%
Uttagsavgift 0%
Öppen för försäkring Ja
 
Fondförmögenhet 2 881 MEUR
Utdelning per andel -
Utdelningsdatum -

Fondens startdatum 10.10.2014 1

Andelsklassens startdatum 10.10.2014
 
1  Fondens kurshistorik före startdatum härleds
från fusionen (10 oktober 2014) då
Placeringsfonden Handelsbanken Ny Energi
(Finland) lades samman med Handelsbanken
Hållbar Energi (Sverige). Placeringsinriktningen är
efter fusionen oförändrad och Handelsbanken
Fonder AB (Sverige) är fortsatt förvaltare efter
fondernas fusion.

Största innehav
Bakkafrost P/F 3,99%
Darling Ingredients Inc 3,98%
Enel SpA 3,94%
EDP Renovaveis SA 3,45%
Iberdrola SA 3,31%
Vestas Wind Systems A/S 3,00%
Mowi ASA 2,97%
Sunnova Energy International Inc 2,97%
Hannon Armstrong Sustainable
Infrastructure Capital Inc

2,72%

Allkem Ltd 2,69%

Utveckling 23.05.2023

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

1,87% 2,10% 1,93% -5,09% -8,21% 99,77% 240,31%

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

Fond 1 -5,85% 25,00% 15,49% 13,08%

Index 2 1,28% 38,36% 25,94% 18,25%

1 Beräknad på fondens månatliga slutkurs.
2 Jämförelseindex: Solactive ISS ESG Global Markets 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
 

97,23%

2,77%

30.04.2023

USA 31,31%
Kina 17,30%
Norge 10,42%
Spanien 7,94%
Italien 7,09%
Danmark 6,05%
Sydkorea 4,85%
Australien 3,19%
Kanada 2,39%
Övrigt 9,45%

Senast uppdaterad: 30.04.2023

Under första kvartalet steg fonden 3,3% , men mindre än världsindex och liknande
fonder. Energilagring och Energieffektivitet i industrin bidrog mest, samtidigt som våra
ökade investeringar inom vind börjat bidra. Solsegmentet var marginellt upp men med
betydande volatilitet. Efter en stark inledning, drabbade därefter stigande räntor och
finansiell oro i banksektorn framförallt bolagen med koppling till solenergi på hustak.
Trots finansiell oro har den amerikanska börsen utvecklats starkt drivet av de stora IT-
och teknologiaktierna, vilket förklarar en stor del av skillnaden i fondens utveckling mot
börserna i stort, men även jämfört med många liknande fonder, där IT exponeringen är
hög.
Bland bidragsgivarna hittar vi aktier inom storskalig sol, som Canadian Solar och First
Solar, men även de koreanska batteribolagen LG Chem och Samsung SDI där den
amerikanska klimatsatsningen till del favoriserar dessa bolag jämfört med de kinesiska
konkurrenterna. Universal Display (energieffektiv OLED teknologi) har också bidragit i
takt med att tillväxten inom större skärmar ser bättre ut. Under kvartalet tyngde Sunnova
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och Sunrun, men även Ameresco som designar och installerar projekt för minskad
energiförbrukning.
De politiska initiativen pekar fortsatt i rätt riktning. Detaljerna kring klimatprogrammet i
USA väntas gradvis släppas från i april. Detta har skapat en viss fördröjning i besluten
under Q1, men vi ser en accelererande aktivitet i USA under året. Under kvartalet har
flera policydokument släppts från EU, med fokus på kärnfrågor som tillstånd och
förenklade processer för bidrag. Dock saknar de Europeiska programmen i delar, fortsatt
den transparens som IRA-paketet erbjuder i USA, varför vi tittar i ökad utsträckning på
möjligheter i USA.
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


