
Marknadsföringsmaterial

Förvaltare

Kristoffer Eklund
Har varit i branschen sedan 2008. Förvaltat
fonden sedan 1 februari 2016.
 
Huvudkategori Aktiefond
Risk 6
Kurs 8,35 (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 45 MEUR
Utdelning per andel -
Utdelningsdatum -
Fondens startdatum 07.12.2018
Andelsklassens startdatum 07.12.2018

Största innehav
Itausa Investimentos ITAU SA Participating
Preferred

6,38%

Auren Energia SA 5,55%
Weg SA 4,58%
Iguatemi SA Units (1 Ord share & 2 Prf
shares)

4,49%

Santos Brasil Participacoes SA 4,46%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4,45%
Cia Paranaense De Energia Copel Units (1
Ord Share & 4 Pref Shares-Class B)

4,42%

Localiza Rent A Car SA 3,87%
Raia Drogasil SA 3,70%
Totvs SA 3,66%

Utveckling 23.05.2023

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

9,15% 3,21% 18,27% 9,58% -3,13% -7,53% -26,19%

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

Fond 1 -12,34% -1,27% -6,05% -4,16%

Index 2 -12,28% 2,06% -2,96% -1,67%

1 Beräknad på fondens månatliga slutkurs.
2 Jämförelseindex: Solactive ISS ESG Brazil Small Cap UCITS Index NTR (75%), Solactive ISS ESG Brazil Large &
Mid Cap UCITS NTR (25%). 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
 

98,25%

1,75%

30.04.2023

Brasilien 100,00%

Senast uppdaterad: 30.04.2023

Fonden utvecklades negativt under första kvartalet till följd av stor oro efter att
vänsterkandidaten Lula tillträtt presidentposten. Lula lovar stora reformer som kräver
betydande utgifter och en budget som inte balanserar. Detta har påverkat
centralbankens räntepolitik som behöver kompensera genom högre räntor under längre
tid, vilket i sin tur resulterat i hög volatilitet på aktiemarknaden. I slutet av kvartalet
publicerades ett förslag för hur offentliga utgifter ska begränsas, detta tolkades positivt
av marknaden. Framåt finns goda utsikter för stora räntesänkningar i Brasilien vilket vi
tror kommer leda till stark aktiemarknad. Tidpunkten för detta är dock beroende av hur
förtroendet för den politiska agendan utvecklas. Sämst påverkan under kvartalet hade
utbildningsbolaget Cruzeiro Do Sul som levererade en svagare rapport än förväntat.
Bästa bidragsgivare var CCR som opererar bil- och järnvägar inom temat infrastruktur,
en tydlig vinnare på de politiska reformer som föreslagits. Fonden har en tematisk
investeringsprocess med huvudteman Demografi, Produktivitet, Miljö och Livsstilar. 
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 Brasilien Tema
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier i små och medelstora företag i Brasilien som har den övervägande delen av sin
verksamhet i Brasilien och som gynnas av tillväxten i landet. Företagens verksamhet ska vara inriktad mot inhemsk
efterfrågan. 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).

Aktier
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