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Huvudkategori Aktiefond
Risk 4
Kurs 74,26 (23.05.2023)
Kursvaluta EUR
Handel Dagligen
Total Rating™
 
Minsta startbelopp 0 EUR
Månadssparande 0 EUR
Handel på internet Ja
Förvaltningsavgift 1,4%
Insättningsavgift 0%
Uttagsavgift 0%
Öppen för försäkring Ja
 
Fondförmögenhet 3 180 MEUR
Utdelning per andel -
Utdelningsdatum -
Fondens startdatum 29.10.1987
Andelsklassens startdatum 22.05.2015

Största innehav
Apple Inc 2,79%
Microsoft Corp 2,39%
AstraZeneca PLC 2,08%
Alphabet Inc Class C 2,06%
Service Corp International 1,79%
Unicharm Corp 1,78%
UnitedHealth Group Inc 1,74%
Abbott Laboratories 1,73%
Lonza Group Ltd 1,72%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Registered Shs Series -B-

1,66%

Utveckling 23.05.2023

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

6,30% 1,39% 2,36% -0,13% 1,28% 52,45% 154,84%

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

Fond 1 -0,79% 11,39% 9,10% 9,81%

Index 2 1,28% 10,85% 9,50% 10,30%

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
 

97,71%

2,29%

30.04.2023

USA 47,88%
Japan 11,06%
Frankrike 5,27%
Schweiz 4,89%
Danmark 4,16%
Storbritannien 3,92%
Kina 3,53%
Indien 2,34%
Sydkorea 2,24%
Övrigt 14,71%

Senast uppdaterad: 30.04.2023

Börsåret 2023 fick en rivstart. Hopp om att den amerikanska ekonomin skulle klara att
undvika recession, öppningen av Kina efter pandemin och varm vinter i Europa som
mildrade energikrisen var viktiga orsaker till detta. Kriserna i Credit Suisse samt i några
amerikanska regionala banker fick sedan världens börser att falla, men kvartalet slutade
trots allt med tydligt positiv avkastning på nästan 4,4%.
I fonden avspeglades detta främst via positiva bidrag från innehaven inom
IT/digitalisering (Nvidia, Apple, Microsoft, TSMC och ASML) och
elektrifiering/energieffektivitet (Schneider Electrics, Stantec, Quanta Services, Samsung
SDI, Prysmian). Därutöver gick Evoqua Water upp starkt då det lades ett bud på
bolaget. Under kvartalet har vi i fonden minskat innehaven i hälsovårdrelaterat. Efter ett
stökigt 2022 ansåg vi att alltför mycket kapital sökt sig till den sektorn som uppfattas
som en trygg hamn och att detta lett till en del höga värderingar. Vi har som exempel
minskat innehaven i Roche, Regeneron, Eli Lilly och AstraZeneca. I stället har vi fortsatt
bygga på i temat Automatisering/Robotisering där vi ser strukturellt stark och ökande
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efterfrågan. Aktiepositionerna i Rockwell Automation, Fanuc och Keyence har byggts
på. Vi fortsätter att fokusera på långsiktiga investeringar i strukturella vinnare bland
bolag som kan bidra med lösningar på världens stora utmaningar: Klimat, Hälsa,
Produktivitet & Digitaliseringsbehov.
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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


