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Markkinointimateriaalia

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Salkunhoitaja

Tavoitteet
Rahasto tavoittelee markkinoiden yleisen kehityksen ylittävää tuottoa. Osuuslajin
osuudet ovat kasvuosuuksia.
Sijoituspolitiikka
Rahasto sijoittaa pääasiassa investment grade -tason alle jääviin yritys- ja
valtionobligaatioihin (high yield), jotka on laskettu liikkeeseen Yhdysvaltojen
dollareissa (USD). Rahasto voi sijoittaa enintään 25 % nettovaroistaan
velkainstrumentteihin, jotka on laskettu liikkeelle seuraavissa valuutoissa: CAD,
CHF, EUR, GBP, NOK ja SEK. Näiden sijoituskohteiden luottoluokitus tulee olla alle
Baa3/BBB- (tai vastaava). Rahasto voi sijoittaa myös yhdysvaltalaisiin
yrityslainoihin joilla käydään kauppaa OTC-markkinalla, kunhan liikkeeseenlaskun
luottoluokitus on vähintään Caa3/CCC- (tai vastaava). Rahasto voi sijoittaa
enintään 10 % nettovaroistaan joukkolainoihin joilla ei ole luottoluokitusta.
Rahasto sijoittaa vähintään kaksi kolmasosaa nettovarallisuudestaan
joukkolainoihin ja muihin velkainstrumentteihin mukaan lukien Rule 144A
-arvopaperit, joilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla ja jotka on
laskettu liikkeeseen Yhdysvaltojen dollareissa. Vähintään 90 % sijoituksista tulee
olla Yhdysvaltain dollarin määräisiä tai suojattu ko. valuuttaa vastaan. Rahaston
korkoriskiä kuvaava duraatio, mukaan lukien käteinen, voi olla rahaston
vertailuindeksin duraatio +/- 2 vuotta. Modifioitu duraatio kuvaa muun muassa
rahaston sijoituskohteena olevien joukkolainojen korkoriskiä. Mitä matalampi
duraatio on, sitä vakaampia joukkolainat ovat korkojen vaihdellessa. Aktiivisesti
hoidettavan rahaston salkunhoitotiimi valitsee sijoituskohteiksi arvopapereita,
joiden ominaisuudet vaikuttavat sijoittajan kannalta huomattavasti muita
paremmilta. Yleisesti voidaan odottaa, että rahaston sijoitukset ja arvonkehitys
voivat poiketa merkittävästi vertailuindeksistä. Rahasto voi vivuttaa ja tehostaa
salkun hoitoa johdannaisilla. Pääosa osuuslajin varoista on suojattuna rahaston
perusvaluuttaa vastaan. Osuuslaji on kuitenkin edelleen avoin valuuttariskille,
liittyen valuuttoihin, joissa sen sijoitukset on noteerattu.
Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa
osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.
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10 suurinta omistusta per 29.05.2020 *)
Arvopaperi
5,0 Cco Holdings Llc 01/02-2017/2028
8,0 Uber Technologie 01/11-2018/2026
5,5 Telenet Fin Lux 01/03-2017/2028
5,25 Icahn Enter/Fin 15/05-2020/2027
3,15 Teva Pharmaceuci 01/10-2016/2026
7,5 First Quantum 01/04-2017/2025
8,375 Iheartcommunicat 01/05-2019/2027
9,0 Ford Motor Co 22/04-2020/2025
4,75 Yum! Brands Inc 15/01-2019/2030
5,625 Hess Midstream P 15/02-2019/2026

Osuus
2,1%
1,7%
1,4%
1,4%
1,3%
1,3%
1,2%
1,1%
1,0%
1,0%

*) Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Riski-tuottoprofiili
Rahaston riskiluokka kuvaa riskin ja tuoton suhdetta rahastossa sekä
rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta tai
saatavilla olevalta ajanjaksolta.

Tuotto ajanjaksolta: 14.11.2017 - 31.05.2020

Tunnusluvut ajanjaksolta 30.11.2017 - 31.05.2020
Keskimääräinen vuosituotto, %
Sharpe Ratio
Volatiliteetti
Tracking Error
Information Ratio

Kuvaaja havainnoillistaa tuottokehitystä viimeisen viiden vuoden ajalta, tai
perustamisesta lähtien, mikäli tuottohistoria on tätä lyhyempi. Historiallinen
kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Perustiedot

Vuotuinen tuotto per 31.05.2020
2015
Rahasto, %
Vertailuindeksi, %

2016

2017
0,5
-0,5

2018
-6,5
-6,2

2019
9,3
11,4

vuosi
-4,8
-3,5

Tuotto per 31.05.2020

Rahasto, %
Vertailuindeksi, %

1 kk.
4,7
4,2

-0,98
-0,06
9,64
3,01
-0,38

3 kk.
-3,6
-1,7

1 vuosi 3 vuotta
-2,3
1,3

start
-2,2
0,4

ISIN-koodi
Vertailuindeksi
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Bloomberg-Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer
Capped Index (hedged into the respective class currency).
Kotisivu
www.danskeinvest.fi
Rekisteröintimaa
Luxemburg
Perusvaluutta
EUR
Kokonaisvarat (milj. euroa), 02.07.2020, EUR
26,8
Osuuden arvo, 02.07.2020
9,830
Duraatio, 30.06.2020
4,60
Yield to maturity, 30.06.2020
6,14

Rahaston palkkiot
Juoksevat kulut
Merkintäpalkkio
Lunastuspalkkio
Tuottosidonnainen palkkio

0,95%
0,00%
0,00%
0,00%

Katsauksen julkaisusta vastaa Danske Capital (Danske Bank A/S). Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee aina tutustua rahaston ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät rahaston
avaintietoesitteestä sekä muista rahastomateriaaleista. Rahaston historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan.

Viimeksi päivitetty 2020-07-04

170.5314.01.37.29

Sivu 1 / 1

