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Huvudkategori Aktiefonder
Risk 4
Kurs 410,95 (2023-05-23)
Kursvaluta SEK
Handel Dagl.
Total Rating™
 
Minsta startbelopp 0 SEK
Månadssparande 0 SEK
Handel på internet Ja
Förvaltningsavgift 1,5%
Insättningsavgift 0%
Uttagsavgift 0%
Öppen för försäkring Ja
Öppen för IPS Ja
Öppen för PPM Ja (644005)
 
Fondförmögenhet 18 427 MSEK
Utdelning per andel -
Utdelningsdatum -
Fondens startdatum 2000-12-01
Andelsklassens startdatum 2000-12-01

Största innehav
Eli Lilly and Co 7,84%
UnitedHealth Group Inc 7,60%
Novo Nordisk A/S Class B 7,19%
AstraZeneca PLC 6,00%
Johnson & Johnson 5,92%
Thermo Fisher Scientific Inc 5,00%
AbbVie Inc 4,27%
Abbott Laboratories 3,81%
Roche Holding AG 3,45%
Sanofi SA 3,17%

Utveckling 2023-05-23

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

4,49% 2,01% 1,46% 7,51% 15,70% 100,48% 362,21%

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

Fond 1 14,39% 12,20% 14,93% 16,68%

Index 2 16,78% 12,04% 14,48% 15,62%

1 Beräknad på fondens månatliga slutkurs.
2 Jämförelseindex: Solactive ISS ESG DM Health Care 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
 

97,66%

2,34%

Senast uppdaterad: 2023-04-30

USA 63,57%
Danmark 10,80%
Storbritannien 6,29%
Schweiz 5,12%
Japan 3,70%
Sverige 3,56%
Frankrike 3,25%
Tyskland 3,01%
Övrigt 0,70%

Senast uppdaterad: 2023-04-30

Under april utvecklades fonden positivt och steg knappt 3%, vilket var cirka 0,3% bättre än
hälsovårdsindex.
Kvartalsrapporterna har börjat komma in och flertalet av fondens innehav har
rapporterat positivt, såsom Abbot och HCA Healthcare. HCA, som är en ledande
sjukhusgrupp i USA, har haft en kraftig återhämtning efter pandemin med drygt 7% fler
patienter på kvartalet jämfört med förra året. Kvartalsrapporterna har börjat komma in
och flertalet av fondens innehav har rapporterat positivt, såsom Abbot och HCA
Healthcare. HCA, som är en ledande sjukhusgrupp i USA, har haft en kraftig
återhämtning efter pandemin med drygt 7% fler patienter på kvartalet jämfört med förra
året. Sämre har det gått för det tyska medicinteknikbolaget Sartorius. Deras försäljning
till biotech-sektorn har försvagats och även påverkats av att större läkemedelsbolag
minskar sina lager efter att logistikkedjorna börjat fungera normalt igen.
Starkt bidrag, även denna månad, kom från Novo Nordisk som är på kraftig tillväxt inom

SVERIGEREGISTRERAD AKTIEFOND (VÄRDEPAPPERSFOND)

Handelsbanken Hälsovård Tema
Fonden är aktivt förvaltad och placerar globalt i aktier utgivna av företag inom hälsovårdssektorn och har därmed valutaexponering mot dessa
marknader. Med hälsovårdssektorn avses läkemedel, medicinteknik, bioteknik, service och övriga hälsovårdsrelaterade branscher.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.Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den
finansiella sektorn).

Aktier

Räntebärande inkl. likvida medel



Handelsbanken

obesitas. Bolaget höjde sin prognos för helåret med en tillväxt på uppåt 30%. Även Eli
Lilly steg och växer inom området.

Fonden ökade sitt innehav i Zealand Pharma efter positiva siffror från en studie inom
diabetes/obesitas.
Senast uppdaterad: 2023-05-09

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.se/fonder. Handelsbanken reserverar sig för
eventuella fel i informationen.

www.handelsbanken.se/fonder


