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Sustainalytics riskipisteytys

Danske Bank hyödyntää lukuisten eri tietopalveluiden tarjoamia ESG-tutkimuksia ja -analyysejä. Tässä raportissa on
käytetty Sustainalyticsin ESG-riskiluokitusta, joka mittaa sitä, kuinka suuressa määrin yrityksen taloudellinen arvo on
riippuvainen ESG-tekijöistä ja etenkin hallitsemattomista ESG-riskeistä.
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Rahaston %-osuus, jolla riskipisteytys

Tietoa Sustainalyticsin tutkimuksista
- Mittaa yrityksen altistumista toimialansa
merkittävimmille riskeille sekä sitä, kuinka
hyvin se hallitsee näitä riskejä.
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- Omistajaohjauksen luokitus sisältyy
ESG-riskiluokitukseen, ja se on
lähtökohtana kaikkien yritysten
arvioinnille.
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- Lähes 40 toimialakohtaista indikaattoria
yrityksen suorituskyvyn arviointiin.

Jakauma, riskitasopisteet

97%

Sustainalyticsin riskitasot

- Altistumisen taso perustuu
liiketoimintamallin, taloudellisen
vakauden, maantieteellisen sijainnin sekä
kiistanaiheiden kaltaisiin tekijöihin.
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Varat sijoitetaan julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin,
pääosin pohjoisamerikkalaisten yritysten osakkeisiin ja
osakesidonnaisiin arvopapereihin. Sijoitusstrategia on
aktiivinen ja salkunhoidossa noudatetaan Danske Bankin
kvantitatiivista Risk Premia Concentrated -strategiaa.
Osakevalinnassa painotetaan tilastollisin menetelmin
ennalta määriteltyjä tekijöitä, jonka perusteella
sijoitussalkkuun valitaan tyypillisesti 70-100 yhtiötä.
Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot,
sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro.
Yleisesti voidaan odottaa, että rahaston sijoitukset ja
arvonkehitys voivat poiketa merkittävästi
vertailuindeksistä. Rahasto sopii sijoittajalle, joka
tavoittelee korkeaa tuottoa ja pääoman arvonnousua,
mutta hyväksyy myös sijoituksen voimakkaankin
arvonvaihtelun ja sen, että sijoituksen arvo voi laskea.
Rahasto sopii osaksi hajautettua sijoitussalkkua.
Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena
pankkipäivänä.
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