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Markkinointimateriaalia

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Salkunhoitaja

Tavoitteet
Saavuttaa inflaatiota suurempi euromääräinen tuotto (reaalituotto) 3–5 vuoden
aikajaksolla. Osuuslajin osuudet ovat kasvuosuuksia.
Sijoituspolitiikka
Rahasto sijoittaa ensi sijassa investment grade -joukkolainoihin ympäri maailmaa,
mukaan lukien kehittyvät markkinat, arvopaperisijoitusten tai muiden rahastojen
kautta. Rahasto voi sijoittaa myös osakkeisiin.
Rahasto sijoittaa vähintään 50 prosenttia nettovarallisuudestaan joukkolainoihin
(mukaan lukien inflaatioon sidotut valtionobligaatiot ja katetut joukkolainat) ja
muihin velkainstrumentteihin sekä rahamarkkinainstrumentteihin.
Aktiivisesti hoidettavan rahaston salkunhoitotiimi käyttää joustavaa ja
dynaamista allokointia (johon kuuluu sekä strategista että taktista allokointia),
jonka avulla se pyrkii täysimääräisesti hyödyntämään markkinoiden muutokset ja
niiden tarjoamat mahdollisuudet sekä suojaamaan rahastoa inflaatiolta. Riskiä
hajautetaan ja lievennetään eri omaisuuslajien osuuksia muuttamalla sekä
johdannaisten avulla.
Rahasto voi vivuttaa ja tehostaa salkun hoitoa johdannaisilla, minkä lisäksi se voi
käyttää niitä myös sijoitustarkoituksiin. Vivutuksen arvioitu taso on 100–300 % ja
vivutuksen arvioitu enimmäistaso: 550 %. Vivutus voi vahvistaa epäsuotuisten
markkinaliikkeiden vaikutusta ja heikentää suotuisten markkinaliikkeiden
vaikutusta.
Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa
osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

Riski-tuottoprofiili
Rahaston riskiluokka kuvaa riskin ja tuoton suhdetta rahastossa sekä
rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta tai
saatavilla olevalta ajanjaksolta.
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Tämä Rahastokatsaus ei ole kehotus merkitä tai lunastaa rahasto-osuuksia. Vaikka katsausta tehtäessä on pyritty tietojen luotettavuuteen, ei Danske Bank A/S
tai samaan konserniin kuuluvat yhtiöt vastaa katsauksen tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Rahaston historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta.
Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee aina
tutustua rahaston ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät rahaston avaintietoesitteestä sekä muista rahastomateriaaleista.
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