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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, % -8,1 27,5 7,8 27,8 -15,6 6,7
Vertailuindeksi, % -4,6 27,2 8,4 28,1 -12,9 4,8

Tuotto per 28.02.2023

 1 kk. 3 kk. 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Varainhoitostrategia, % 0,6 -1,0 -2,2 34,1 45,3
Vertailuindeksi, % -0,3 -2,3 -2,1 35,5 52,7
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10 suurinta omistusta per 06.03.2023

Arvopaperi Osuus
Danske Invest Index Usa Restricted, Osuuslaji Eur W 37,1%
Danske Invest Index Global Ac Restricted, Osuuslaji Eur W 20,3%
Danske Invest Index Europe Restricted, Osuuslaji Eur W 13,5%
Danske Invest Suomi Osake Iw K 11,1%
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted, Osuu... 9,8%
Danske Invest Index Pacific Incl. Canada Ex. Japan Restricte... 4,7%
Danske Invest Index Japan Restricted, Osuuslaji Eur W 3,3%

Omistusanalyysi: Toimiala per 06.03.2023, %

Tunnusluvut ajanjaksolta 29.02.2020 - 28.02.2023

Keskimääräinen vuosituotto, % 10,28
Sharpe Ratio 0,57
Volatiliteetti 17,16
Tracking Error  2,11
Information Ratio  -0,16
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Salkunhoitajan katsaus

Vahvan tammikuun jälkeen sijoitusmarkkinoiden kehitys kääntyi
helmikuussa hieman heikompaan suuntaa. Globaalisti
osakemarkkinoiden kuukausituotto jäi euromääräisesti -0,4%
miinukselle. Laskua loivensi hieman USA:n dollarin parin
prosentin vahvistuminen euroa vastaan. Myös useimpien korkoomaisuusluokkien
osalta helmikuun kehitys on pakkasen puolella:
euroalueen valtionlainat -2,3%, euroalueen IG -yrityslainat -1,4%,
euroalueen HY -yrityslainat -0,3%, globaalit HY -yrityslainat -
1,7% ja kehittyvien maiden lainat -2,5%.

Heikomman sijoitusmarkkinakehityksen taustalla olivat ennen
kaikkea lisääntyneet odotukset rahapolitiikan kiristymisestä
hieman aiempia arvioita enemmän. Voimistuneet odotukset
rahapolitiikan kiristymisestä perustuivat sitkeänä pysyneeseen
pohjahintainflaatioon Atlantin molemmin puolin sekä
keskuspankkien jäsenten kommentteihin kireän rahapolitiikan
tarpeesta inflaation laskemiseksi. Lisäksi tilastot talouden
kehityksestä olivat edelleen keskimäärin odotuksia vahvempia,
mikä osaltaan lisäsi koronnosto-odotuksia.

Myös geopolitiikka heijastui sijoitusmarkkinoille helmikuussa
näkyvällä tavalla, kun etenkin Kiinan osakemarkkinat korjasivat
reippaasti alaspäin Yhdysvaltojen ammuttua alas epäiltyjä
kiinalaisia vakoilupalloja ilmatilastaan, samaan aikaan kun
spekulaatiot Kiinan ja Venäjän suhteiden lähentymisestä
lisääntyivät.

Kasvatimme helmikuun aikana sijoitusstrategiassamme
kehittyvien osakemarkkinoiden ylipainotusta ja vastaavasti
kevensimme Pohjois-Amerikan osakemarkkinoiden painotusta.
Muutoksen taustalla on Kiinan talouskasvunäkymien merkittävä
vahvistuminen maan avautuessa pitkään jatkuneiden
koronarajoitusten jälkeen. Muokkasimme helmikuussa myös
hieman korkorahastojen painotuksia mallisalkussamme.

Helmikuun lopussa mallisalkussamme listattuihin ja
listaamattomiin osakesijoituksiin keskittyvien rahastojen paino
oli 53,8%, eli 0,8 %-yksikköä vähemmän kuin edellisessä
kuunvaihteessa. Riskillisimpien korko-omaisuusluokkien painotus
on helmikuun lopussa1,3 %-yksikköä neutraalitilannetta
korkeampi.

Maaliskuussa sijoittajat keskittynevät edelleen lähinnä inflaation,
talouskasvun ja koronnostojen tulevan kehityksen arviointiin,
vaikkakin geopoliittiset riskit saattavat aiheuttaa heiluntaa
sijoitusmarkkinoilla normaalia enemmän.



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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