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Markkinointimateriaalia

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Salkunhoitaja

Tavoitteet
Rahaston tavoitteena on kasvattaa sijoitusten arvoa kaikissa markkinatilanteissa,
eli se pyrkii tarjoamaan absoluuttista tuottoa. Osuuslajin osuudet ovat
kasvuosuuksia.
Sijoituspolitiikka
Rahasto sijoittaa pääasiassa eurooppalaisiin osakkeisiin pitkien ja lyhyiden
positioiden kautta. Pieni osa rahaston pääomasta voidaan sijoittaa Euroopan
ulkopuolisten kehittyneiden maiden osakkeisiin.
Aktiivisesti hoidettavan rahaston salkunhoitotiimi käyttää pitkiin ja lyhyisiin
positioihin perustuvaa strategiaa (long-short -strategia). Pitkää positiota
käytetään osakkeissa, joiden hinnan uskotaan nousevan, kun taas lyhyt positio
valitaan osakkeisiin, joiden hinnan ennustetaan laskevan, tai kun halutaan
tasoittaa pitkien positioiden kurssivaihtelua.
Rahasto voi käyttää johdannaisia salkun suojaamiseksi ja salkunhoidon
tehostamiseksi, minkä lisäksi se voi käyttää niitä myös sijoitustarkoituksessa.
Johdannaisten käytön vuoksi rahastoa voidaan vivuttaa. Vivutuksen arvioitu taso
on yleensä 50-250 prosenttia, ja sen arvioitu enimmäistaso on 350 prosenttia. Se
tarkoittaa, että rahaston altistuminen perustana oleviin arvopapereihin voi olla
paljon yli 100 prosenttia. 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.
Tuotto ajanjaksolta: 28.03.2019 - 31.10.2019
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Omistusanalyysi: Toimiala per 30.09.2019, %

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

Kuvaaja havainnoillistaa tuottokehitystä viimeisen viiden vuoden ajalta, tai
perustamisesta lähtien, mikäli tuottohistoria on tätä lyhyempi. Historiallinen
kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
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Rahaston palkkiot
Juoksevat kulut
Merkintäpalkkio
Lunastuspalkkio
Tuottosidonnainen palkkio: 20% tuotosta, joka ylittää rahastoesitteessä
(prospectus) tarkemmin esitellyn tason.
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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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