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Markkinointimateriaalia

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Salkunhoitaja

Tavoitteet
Rahaston tavoitteena on kasvattaa sijoitusten arvoa pitkällä aikavälillä, ja sen
sijoitusstrategia on opportunistinen. Osuuslajin osuudet ovat kasvuosuuksia.
Sijoituspolitiikka
Rahasto on niin sanottu syöttörahasto ja sen varoista vähintään 85% on
sijoitettuna kohderahastona toimivan Danske Invest SICAV Global Portfolio
Solution - Equities rahaston Class X osuuslajiin. Rahasto voi käyttää johdannaisia
vain suojaustarkoituksessa, kuten suojatakseen osan tai kaikki kohderahastossa
olevat sijoituksensa EUR vastaan. Kohderahasto sijoittaa suoraan tai muiden
rahastojen kautta ympäri maailmaa useisiin erilaisiin omaisuuslajeihin, kuten
osakkeisiin, joukkolainoihin ja rahamarkkinainstrumentteihin. Osakkeiden osuus
on yleensä 90 % - 100 % kohderahaston pääomasta, mutta salkunhoitaja voi
pienentää tai suurentaa osuutta markkinanäkymien mukaisesti. Kohderahaston
sijoituskohteiden luottoluokitusta, toimialaa ja maata ei ole ennalta rajoitettu,
joten se voi sijoittaa myös esimerkiksi kehittyville markkinoille. Aktiivisesti
hoidetun kohderahaston salkunhoitotiimi käyttää joustavia ja dynaamisia
allokointistrategioita, joiden avulla se pyrkii täysimääräisesti hyödyntämään
markkinoiden muutokset ja niiden tarjoamat mahdollisuudet. Kohderahasto 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 400 %, ja sen
arvioitu enimmäistaso on 600 %. Sen vuoksi rahaston altistuminen perustana
oleviin arvopapereihin voi olla paljon yli 100 %. Vivutus voi vahvistaa
epäsuotuisten markkinaliikkeiden vaikutusta ja heikentää suotuisten
markkinaliikkeiden vaikutusta.
Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa
osuutensa rahastosta 5 vuoden kuluessa.
Tuotto ajanjaksolta: 29.10.2019 - 31.10.2019
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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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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*
* (sisältäen kohderahaston palkkiot)
Merkintäpalkkio
Lunastuspalkkio
Tuottosidonnainen palkkio

1,05%
3,00%
1,00%
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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