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Markkinointimateriaalia

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Salkunhoitaja

Tavoitteet
Rahasto tavoittelee markkinoiden yleisen kehityksen ylittävää tuottoa. Osuuslajin
osuudet ovat kasvuosuuksia.
Sijoituspolitiikka
Rahasto voi sijoittaa suoraan tai johdannaisten kautta kehittyneiden
markkinoiden osakkeisiin maailmanlaajuisesti. Sijoituskohteena olevat osakkeet
ovat sellaisten yritysten liikkeeseenlaskemia, jotka noudattavat tiettyjä
ESG-kriteereitä (Environment, Social and Governance), mukaan lukien
hiilijalanjälkeä koskevat vaatimukset. Rahaston sijoitusstrategian perustilanteessa
long-positioiden osuus on 130 % rahaston nettovaroista ja short-positioiden
osuus 30 % rahaston nettovaroista, mutta suhteita voidaan muuttaa
salkunhoitajan markkinaodotusten mukaisesti. Aktiivisesti hoidettavan rahaston
salkunhoitaja noudattaa systemaattista ja kurinalaista sijoitusprosessia. Yleisesti
voidaan odottaa, että rahaston sijoitukset ja arvonkehitys voivat poiketa
merkittävästi vertailuindeksistä. Kaikkia Danske Invest SICAV -alarahastoja
koskevien kestävyysperiaatteiden lisäksi rahasto välttää sellaisten yritysten
osakkeita, joiden oletetaan rikkovan YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita
tai valmistavan kiistanalaisia aseita. Vältettäviä ovat myös yritykset, joiden
tuotosta suurin osa tulee tupakkateollisuuden kaltaisilta toimialoilta tai joiden
ESG-pisteytys on muista syistä matala. Rahasto voi vivuttaa ja tehostaa salkun
hoitoa johdannaisilla, minkä lisäksi se voi käyttää niitä myös sijoitustarkoituksiin.
Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa
osuutensa rahastosta 5 vuoden kuluessa.

AQR (Team managed)
AQR is a global investment management firm built at the
intersection of financial theory and practical application and
is a class leader within systematic investing.

Omistusanalyysi: Toimiala per 29.05.2020, %

Riski-tuottoprofiili
Tuotto ajanjaksolta: 10.12.2019 - 31.05.2020

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.

Perustiedot

Vuotuinen tuotto per 31.05.2020, %
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Rekisteröintimaa
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EUR
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8,5
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Rahaston palkkiot
Juoksevat kulut
Merkintäpalkkio
Lunastuspalkkio
Tuottosidonnainen palkkio

0,89%
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.
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