
Danske

Osakesalkku Eurooppa
Kuukausikatsaus | 13. syyskuu 2022

Markkinointimateriaalia

Tuotto ajanjaksolta: 15.11.2017 - 31.08.2022

Kuvaaja havainnoillistaa tuottokehitystä viimeisen viiden vuoden ajalta, tai
perustamisesta lähtien, mikäli tuottohistoria on tätä lyhyempi. Historiallinen
tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen
arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli
rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa
jossa asut.

Vuotuinen tuotto per 31.08.2022, %

Vuotuinen tuotto per 31.08.2022

 2017 2018 2019 2020 2021 vuosi
Varainhoitostrategia, % 0,1 -11,9 28,7 3,0 23,3 -19,3
Vertailuindeksi, % 2,0 -10,6 26,0 0,3 24,1 -17,1

Tuotto per 31.08.2022

 1 kk. 3 kk. 1 vuosi 3 vuotta start
Varainhoitostrategia, % -7,2 -8,7 -14,9 12,6 16,2
Vertailuindeksi, % -5,2 -6,1 -14,3 13,2 18,6

10 suurinta omistusta per 09.09.2022

Arvopaperi Osuus
Roche Holding (Genusscheine) 10,2%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se (Fr) 8,7%
Asml Holding Nv (It) 7,8%
Schneider Electric 7,5%
Ing Groep Nv 7,3%
Epiroc Ab A New 7,3%
Iberdrola Sa 6,6%
Unilever Plc 6,4%
Sanofi (Fr) 6,4%
Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv 6,3%

Omistusanalyysi: Toimiala per 09.09.2022, %

Tunnusluvut ajanjaksolta 31.08.2019 - 31.08.2022

Keskimääräinen vuosituotto, % 4,04
Sharpe Ratio 0,23
Volatiliteetti 19,10
Tracking Error  3,34
Information Ratio  -0,05
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Salkunhoitajan katsaus

Elokuussa sijoitusmarkkinoiden hermoilun keskiöön nousi kaasutoimitusten loppuminen Venäjältä ja sen seurauksena voimakkaasti noussut kaasun ja sähkön
hinta niin Euroopassa kuin Suomessakin. Hintojen nousu on ollut niin rajua, että se monilla kotitalouksilla ja yrityksillä ei ole enää varaa ostaa näitä ainakaan
riittäviä määriä. Tai vaihtoehtoisesti lähes kaikki käytettävissä olevat tulot menevät energiaan jolloin muu kulutuskysyntä romahtaa. Hintojen nousu toi myös
jo helpottamassa olevat inflaatiopaineet takaisin ja käänsi korot jälleen nousuun parin kuukauden laskettelun jälkeen, joka on myös omiaan heikentämään
kotitalouksien tilannetta entisestään. Voimakkaat liikkeet ovat saaneet energiamarkkinat stressitilaan, johon EU ja Euroopan valtiot ovat jo alkaneet reagoida
erilaisin tukitoimin. Hintaa pyritään painamaan alas, mutta helppoa tehtävä se ei ole, koska taustalla on tuotannon riittämättömyys joka ei nopeasti
korjaannu.
 
Heikentyvä talous ja nousevat korot eivät ole osakemarkkinoille hyväksi ja niinpä Euroopassa nähtiin elokuussa  noin viiden prosentin lasku.
 
Strategiaan ei tehty muutoksia kuun aikana.



Vastuuvapauslauseke ja yhteystiedot

Julkaisu on tarkoitettu ainoastaan yleiseksi tiedotteeksi, eikä
se tarjoa sijoitus-, verotus-, lainopillista tai taloudellista
neuvontaa. Suosittelemme kääntymään asiantuntijoiden
puoleen sijoituksen sopivuuteen liittyvissä lainopillisissa,
verotuksellisissa, taloudellisissa tai muissa kysymyksissä.
Julkaisua ei ole tarkoitettu rahoitusinstrumenttien osto- tai
myyntitarjoukseksi. Julkaisun oikeellisuus on varmistettu
kohtuullista huolellisuutta noudattaen ja samalla on
huolehdittu siitä, ettei sisältö ole harhaanjohtavaa. Danske
Bank ei vastaa sisällön tarkkuudesta tai täydellisyydestä,
eikä ole vastuussa siitä mahdollisesti johtuvista tappioista.
Danske Bank ei myöskään vastaa sellaisten kolmannen
osapuolen toimittamien tietojen paikkansapitävyydestä tai
täydellisyydestä, jotka ovat peräisin luotettaviksi arvioiduista
lähteistä, mutta joita riippumaton taho ei ole vahvistanut.

Danske Bank (toimiessaan omasta puolestaan tai
asiakkaidensa puolesta) sekä sen tytäryhtiöt ja henkilökunta
voivat suorittaa palveluita minkä tahansa tässä julkaisussa
mainitun liikkeeseenlaskijan puolesta, pyrkiä hankkimaan
niiltä liiketoimintaa, pitää niissä pitkiä tai lyhyitä positioita tai
muuten olla kiinnostunut niihin sijoittamisesta (mukaan
lukien johdannaiset). 

Tätä esitettä tai sen kopioita ei saa viedä tai toimittaa
Yhdysvaltoihin, sen territorioihin tai sen hallinnassa oleville
alueille. Esitettä ei myöskään saa levittää suoraan tai
epäsuorasti Yhdysvalloissa tai luovuttaa Yhdysvaltojen
kansalaisille (kuten määritellään U.S Securities Act -lain
Regulation S -säädöksessä vuodelta 1933 myöhempine
lisäyksineen) tai Yhdysvalloissa asuville tai Yhdysvaltojen
lainsäädännön alaisille yrityksille, kumppanuusyrityksille tai
muille tahoille.
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