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Tuotto ajanjaksolta: 28.02.2018 - 28.02.2023

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 28.02.2023, %

Vuotuinen tuotto per 28.02.2023

 2018 2019 2020 2021 2022 vuosi
Varainhoitostrategia, % -8,3 26,7 15,9 21,6 -17,9 5,8
Vertailuindeksi, % -9,5 20,0 15,4 26,1 -17,8 6,1

Tuotto per 28.02.2023

 1 kk. 3 kk. 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Varainhoitostrategia, % 4,5 2,1 -1,3 29,0 42,9
Vertailuindeksi, % 3,8 4,2 0,4 34,8 37,7

10 suurinta omistusta per 06.03.2023

Arvopaperi Osuus
Novo Nordisk B 13,8%
Investor Ab B 7,3%
Atlas Copco Ab A 5,8%
Equinor Asa 5,5%
Skandinaviska Enskilda Banken A 5,3%
Hexagon Ab B 5,2%
Neste Oyj 5,0%
Assa Abloy Ab B 4,9%
Astrazeneca Plc 4,7%
Kongsberg Gruppen Asa 4,6%

Omistusanalyysi: Toimiala per 06.03.2023, %

Tunnusluvut ajanjaksolta 29.02.2020 - 28.02.2023

Keskimääräinen vuosituotto, % 8,85
Sharpe Ratio 0,42
Volatiliteetti 20,44
Tracking Error  4,49
Information Ratio  -0,33
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Salkunhoitajan katsaus

 
VValtaosa pörssiyhtiöistä raportoi vuoden 2022 tilinpäätöksestä helmikuun aikana ja kokonaisuutena tuloskausi meni Euroopassa odotusten mukaisesti. Noin
puolet yhtiöistä ylitti ennusteet kun taas toinen puolisko jäi niiden alapuolelle. Korot nousivat Euroopassa reippaasti helmikuussa, mikä on tyypillisesti huono
ympäristö osakkeille. Korkoja nostaneen odotettua hitaammin laskevan inflaation uskotaan edelleen olevan tilapäinen ongelma ja talousdata on ollut
yllättävän pirteää, mitkä lienevät keskeiset syyt vahvan osakemarkkinan taustalla.
 
Euroopan osakemarkkinat tuottivat helmikuussa reilu 1,5%, mutta Yhdysvalloissa S&P 500 -indeksi jäi 2,5% pakkaselle.
 
Euroopan tavoin osakemarkkinoiden kehitys oli myös pohjoismaissa kuluneen kuukauden aikana positiivista. Sektoreista parhaiten tuotti tammikuun tavoin
käyttötavarat. Salkku kehittyi kuluneena kuukautena vertailuindeksiä paremmin. Positiivista tuottoeroa toivat eniten ylipainossa olevat QT Group, Kongsberg
Gruppen ja Outokumpu. Tuottoeroa kavensivat puolestaan eniten GN Store Nord ja Nordic Semiconductor ylipainot sekä alipainossa oleva DSV.
 
Strategiaan ei tehty kuluneen kuukauden aikana muutoksia.

 



Vastuuvapauslauseke ja yhteystiedot

Tämä Kuukausikatsaus on lisää Danske Bank A/S:n (”Danske
Bank”) laatimaa markkinointiviestintää Danske Bankia tai
valvoo Tanskan finanssivalvonta (Finanstilsynet).

Kuukausikatsaus on tarkoitettu ainoastaan yleiseksi
tiedotteeksi, eikä se tarjoa sijoitus-, verotus-, lainopillista tai
taloudellista neuvontaa. Suosittelemme kääntymään
neuvonantajien puoleen mahdollisen sijoituksen sopivuuteen
liittyvissä lainopillisissa, verotuksellisissa, taloudellisissa tai
muissa sijoituksen asianmukaisuuteen ja soveltuvuuteen
liittyvissä kysymyksissä.

Tätä Kuukausikatsaus ei ole tarkoitettu tarjoukseksi tai
kehotukseksi antaa tarjous rahoitusinstrumenttien
ostamisesta tai myymisestä, mukaan lukien kolmansien
osapuolten jakelemat instrumentit. Vaikka pyrkimyksenä on
varmistaa, että tämän julkaisun sisältö on totuudenmukaista
ja oikeaa eikä harhaanjohtavaa, emme takaa sen tarkkuutta
tai täydellisyyttä emmekä ole vastuussa mahdollisista
menetyksistä, joita ainoastaan siihen luottaminen voi
aiheuttaa. Danske Bank ei vastaa kolmannen osapuolen
toimittamien tietojen paikkansapitävyydestä tai
täydellisyydestä, jotka ovat peräisin Danske Bank in
luotettaviksi arvioiduista lähteistä, mutta joita riippumaton
taho ei ole vahvistanut.

Tässä julkaisussa esitetyt tuotot ovat historiallisia.
Historiallisen kehityksen perusteella ei voida päätellä tulevaa
kehitystä, ja sijoittajille voi aiheutua tappioita sijoituksista.

Tätä Kuukausikatsaus tai sen kopioita ei saa viedä tai
toimittaa Yhdysvaltoihin, sen territorioihin tai sen
hallinnassa oleville alueille (‘Yhdysvallat’). 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.

Tässä julkaisussa esitetyt tuotot ovat historiallisia.
Historiallisen kehityksen perusteella ei voida päätellä tulevaa
kehitystä, ja sijoittajille voi aiheutua tappioita sijoituksista.

Tämä ei ole täydellinen selvitys rahastoista tai niihin
liittyvistä riskeistä. Ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekoa
asiakkaan on tutustuttava rahastoesitteeseen sekä kyseisen
rahaston Avaintietoasiakirja. Rahastoesite, rahaston
Avaintietoasiakirja sekä valitusten käsittelyä koskevia tietoja
(sijoittajien oikeudet) on saatavilla  osoitteessa
https://documents.danskeinvest.com -> valitsemalla oikea
rahasto.

Jos kuukausikatsaus liittyy ESG-rahastoon tai kestävän
sijoitustavoitteen omaavaan rahastoon, löydät lisätietoa
rahaston kestävän kehityksen näkökohdista osoitteesta 
https://documents.danskeinvest.com -> valitsemalla oikea
rahasto.

Sijoitettaessa ESG-rahastoon tai kestävän sijoitustavoitteen
omaavaan rahastoon, tulee ottaa huomioon kaikki rahaston
ympäristö- ja/tai sosiaaliset ominaisuudet tai kestävä
sijoitustavoite rahastoesitteen mukaisesti.

Danske Invest Management A/S voi päättää lopettaa
rahastojensa markkinointijärjestelyt.

Copyright © Danske Bank A/S. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tätä julkaisua suojaavat tekijänoikeudet, eikä sitä saa
julkaista kokonaan tai osittain ilman lupaa. 
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