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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, sijoittamalla suoraan arvopapereihin tai
epäsuorasti johdannaisten 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. Rahasto voi ottaa lyhyitä positioita johdannaisten avulla.
Rahasto voi käyttää luottoriskijohdannaisia (credit default swap), ilman että sillä
on sijoituksia alla olevassa kohde-etuudessa, sekä total return swap
-instrumentteja mukaan lukien contract for differences -instrumentit . 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.
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10 suurinta omistusta per 30.09.2019 *)
Arvopaperi
Danske Invest Sicav Europe Long-Short Equity Factors Class I P
1,00 Nykredit 01e A 2032
2,0 Stadshypotek Ab 01/09-2018/2028
Danske Invest Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Clas...
1.50% 15nyk01ea40 40
4,25 Canada Treas. I/L 1/12-91/2021(135087ul6)
Acgb 0 3/4 11/21/27
Jgbi 0.1 03/10/26
Danske Invest Usa - Akkumulerende, Klasse Dkk W H
1,00 Realkredit Danmark 23s Sa 2050

Osuus
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*) Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistusanalyysi: Toimiala per 30.09.2019, %

Tuotto ajanjaksolta: 25.03.2019 - 31.10.2019

Riski-tuottoprofiili

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

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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Tuotto per 31.10.2019

Rahasto, %

1 kk.
-0,2

3 kk.
-0,6

1 vuosi 3 vuotta

start
2,2

Rahaston palkkiot
Juoksevat kulut
Merkintäpalkkio
Lunastuspalkkio
Tuottosidonnainen palkkio

0,72%
0,00%
0,00%
0,00%

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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