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Kursvaluta EUR
Handel Dagligen
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Minsta startbelopp 0 EUR
Månadssparande 0 EUR
Handel på internet Ja
Förvaltningsavgift 1,5%
Insättningsavgift 0%
Uttagsavgift 0%
Öppen för försäkring Ja
 
Fondförmögenhet 2 175 MEUR
Utdelning per andel -
Utdelningsdatum -
Fondens startdatum 21.11.1994
Andelsklassens startdatum 21.02.2018

Största innehav
Beijer Ref AB Class B 3,94%
Embracer Group AB 3,25%
Trelleborg AB Class B 3,14%
Lifco AB Class B 3,13%
SSAB AB Class B 3,09%
Swedish Orphan Biovitrum AB 2,94%
Addtech AB Class B 2,87%
Skanska AB Class B 2,72%
AB Sagax Class B 2,65%
Nordnet AB Ordinary Shares 2,55%

Utveckling 23.05.2023

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

3,29% -0,54% -0,13% -4,52% -20,33% 22,69% 164,88%

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

Fond 1 -18,09% 6,28% 5,79% 10,55%

Index 2 -9,93% 11,75% 9,48% 11,82%

1 Beräknad på fondens månatliga slutkurs.
2 Jämförelseindex: SIX SRI Sweden 200 Small Cap Gross 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
 

98,53%

1,47%

30.04.2023

Sverige 98,56%
Danmark 1,44%

Senast uppdaterad: 30.04.2023

Stockholmsbörsen har börjat året bra med en uppgång under första kvartalet. Småbolagen ligger
marginellt efter. Kvartalet kännetecknas dock av en hög volatilitet där marknaden både såg mer och
mindre allvarligt på utvecklingen på räntemarknaden och inflationen. Vi upplevde också en stökig
vecka inom banksektorn som spred oro på ränte-och aktiemarknaderna världen över.
Bolagsrapporterna var något svagare än väntat där framförallt framtidsutsikterna i det korta
perspektivet avvek negativt. Aktiemarknaden vädrar dock viss morgonluft då man börjar ana ett slut
på räntehöjningarna och att inflationsbekämpande åtgärder börjar bita så smått. Aktiviteten vad
gäller börsnoteringar är i princip obefintlig. Däremot är det desto fler räddningsaktioner där mindre
skuldsatta bolag tar in nytt eget kapital för att stärka balansräkningarna. En sektor som är speciellt
utsatt är fastighetsbolagen där två mindre bolag – Cibus och Nivika -i närtid gjort riktade
emissioner för att stärka sina balansräkningar eftersom obligationsmarknaden är i princip stängd
för dem. En av de bästa aktierna under första kvartalet var Getinge där fonden har en stor position.
Aktien gick starkt på att antalet operationer på sjukhus i USA tar fart, liksom att Kina åter har
öppnat upp. En aktie i portföljen som hade det tufft var Sinch. Bolaget hade ett utmanade
föregående år men där aktien slutade starkt efter en bra Q3-rapport. Sentimentet vändes dock till
det negativa igen drivet av vinsthemtagningar, men också signaler om tuffare prisdiskussioner. Vi
innehar en mindre position i Sinch.
Närmaste tiden kommer präglas av ny makrostatistik där fokus naturligtvis ligger på inflationen
samt indikatorer från bolagen kring hur efterfrågan utvecklas. Snart presenterar bolagen sina Q1-
rapporter, vilket också kommer att ge vägledning.
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SVERIGEREGISTRERAD AKTIEFOND (PLACERINGSFOND)

Handelsbanken Svenska Småbolag
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier och aktierelaterade instrument utgivna av små och medelstora företag med säte i Sverige eller
som handlas på en reglerad marknad i Sverige, vars marknadsvärde vid investeringstillfället inte överstiger ett värde motsvarande 1% av det
samlade marknadsvärdet av den svenska aktiemarknaden. Om vi anser att det är till fördel för andelsägarna placerar fonden även i större
företag och/eller i onoterade företag.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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Handelsbanken

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


