
Marknadsföringsmaterial

Förvaltare

Mikael Sens
Har varit i branschen sedan 1995. Förvaltat
fonden sedan 10 oktober 2014.
 
Huvudkategori Aktiefond
Risk 5
Kurs 21,71 (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 Ja
 
Fondförmögenhet 195 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 Kina (Finland)
lades samman med Handelsbanken Kinafond
(Sverige). Placeringsinriktningen är efter fusionen
oförändrad och Handelsbanken Fonder AB
(Sverige) är fortsatt förvaltare efter fondernas
fusion.

Största innehav
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co
Ltd

9,74%

Tencent Holdings Ltd 9,54%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 8,06%
AIA Group Ltd 6,09%
NetEase Inc ADR 3,73%
China Construction Bank Corp Class H 2,42%
JD.com Inc ADR 2,31%
MediaTek Inc 2,01%
Meituan Class B 1,92%
PDD Holdings Inc ADR 1,90%

Utveckling 23.05.2023

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

-2,51% -0,82% -1,76% -8,09% -8,47% 1,59% 105,39%

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

Fond 1 -15,70% -0,55% 1,14% 7,72%

Index 2 -15,52% -1,59% 1,03% 6,46%

1 Beräknad på fondens månatliga slutkurs.
2 Jämförelseindex: Solactive ISS ESG Golden Dragon UCITS 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
 

93,36%

6,61%

0,03%

30.04.2023

Kina 60,55%
Taiwan 22,10%
Hongkong 16,08%
Övrigt 1,26%

Senast uppdaterad: 30.04.2023

Under första kvartalet hade fonden positiv utveckling på drygt 4,8% . De innehav som
bidrog mest till fondens avkastning var internetbolaget Tencent som presenterade en
solid Q4-rapport och ljusa framtidsutsikter, halvledarbolagen TSMC, Realtek och
Mediatek samt internetbolaget Alibaba och spelbolaget NetEase. Alibaba offentliggjorde
i slutet av kvartalet att bolaget styckas upp i sex delar. Respektive enhet kommer få
sköta sin egna finansiering och utvärdera en eventuell avknoppning på börsen.
Innehaven som påverkade mest negativt var internetbolagen Meituan och JD.com. Den
förstnämnda har pressats av ett säljtryck när huvudägaren Tencent nu har distribuerat
ett stort antal aktier i Meituan till sina egna aktieägare. Fonden gjorde inga större
förändringar under kvartalet och har fortsatt stora positioner i ledande teknologibolag. Vi
är försiktigt optimistiska om marknadsutvecklingen framöver. 
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 Kina Tema
Fonden är en aktivt förvaltad fond som placerar i aktier utgivna av företag i Kina, Hongkong och Taiwan eller som ska handlas
på dessa marknader. Fonden placerar också i företag för vilka denna region är ett betydande verksamhets- eller
marknadsområde. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling
bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området
goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och
Miljö. 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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