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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 830 MEUR
Utdelning per andel -
Utdelningsdatum -
Fondens startdatum 28.04.1989
Andelsklassens startdatum 25.09.2015

Största innehav
Novo Nordisk A/S Class B 8,50%
ABB Ltd 4,04%
AstraZeneca PLC 3,66%
Hexagon AB Class B 3,39%
DSV AS 3,31%
Vestas Wind Systems A/S 3,16%
Coloplast A/S Class B 3,15%
Sampo Oyj Class A 3,08%
Volvo AB Class B 3,04%
Investor AB Class B 2,92%

Utveckling 23.05.2023

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

6,82% 0,02% 2,57% 1,96% 5,68% 25,96% 111,47%

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

Fond 1 -3,04% 11,32% 5,35% 7,82%

Index 2 0,51% 14,51% 9,51% 9,61%

1 Beräknad på fondens månatliga slutkurs.
2 Jämförelseindex: SIX SRI Nordic 200 Net Index. 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
 

97,42%

2,58%

30.04.2023

Sverige 40,45%
Danmark 27,43%
Finland 17,18%
Norge 7,04%
Schweiz 4,14%
Storbritannien 3,76%

Senast uppdaterad: 30.04.2023

De nordiska marknaderna uppvisade positiv avkastning under första kvartalet där
Danmark utvecklades bäst följt av Sverige, Finland och Norge. Novo Nordisk, som är
största innehavet i portföljen, har fortsatt övertygat med stark utveckling för läkemedel
mot diabetes och fetma. De enskilda aktier som bidrog till avkastningen mest, förutom
Novo Nordisk, var Volvo, ABB, DSV, Nibe, Investor, Electrolux Professional och Valmet.
De aktier i portföljen som påverkade avkastningen mest negativt var Chemometec,
Sampo, New Wave, NKT. Vi har minskat våra innehav något i Chemometic och NKT,
men de är kvar som långsiktigt starka teman. Vi har ökat innehavet i New Wave som
trots en stark rapport fick ett svagt mottagande. Nytt innehav är den danska
smycketillverkaren Pandora som vi bedömer gynnas av återöppningen av Kina efter
pandemin och Hexatronic som gynnas av ökade investeringar i infrastruktur för
bredband. Vi har sålt innehavet i Meltwater efter ett bud på bolaget. Bland större
avyttringar i portföljen finns Leroy Seafood, Orkla och Securitas. Vår bedömning är att
det fortfarande finns en hel del risker kvar och att vi kommer se nedrevideringar av
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prognoser för de mest konjunkturkänsliga bolagen. Vi kommer sannolikt öka
tillväxtandelen ytterligare, men undviker olönsamma bolag, med hög skuldsättning samt
affärsmodeller som inte klarar nuvarande räntenivåer. Våra största teman just nu är
Bättre hälsa, Åldrande, Energieffektiviseringar och Digitalisering. 
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


