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Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Salkunhoitaja

Tavoitteet
Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille pitkällä aikavälillä
arvonnousua aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin sijoitusrahastolain ja rahaston
sääntöjen puitteissa.
Sijoituspolitiikka
Varat sijoitetaan julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin, pääosin
pohjoisamerikkalaisten yritysten osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin.
Sijoitusstrategia on aktiivinen ja salkunhoidossa noudatetaan Danske Bankin
kvantitatiivista Risk Premia Concentrated -strategiaa. Osakevalinnassa
painotetaan tilastollisin menetelmin ennalta määriteltyjä tekijöitä, jonka
perusteella sijoitussalkkuun valitaan tyypillisesti 70-100 yhtiötä. Rahaston
sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston
perusvaluutta on euro.
Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee korkeaa tuottoa ja pääoman
arvonnousua, mutta hyväksyy myös sijoituksen voimakkaankin arvonvaihtelun ja
sen, että sijoituksen arvo voi laskea. Rahasto sopii osaksi hajautettua
sijoitussalkkua. Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena
pankkipäivänä.
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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.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa
osuutensa rahastosta 5 vuoden kuluessa.
Tuotto ajanjaksolta: 20.11.2019 - 29.11.2019
Perustiedot
ISIN-koodi
FI4000391008
Vertailuindeksi
MSCI USA Index (including net dividend reinvested)
Kotisivu
https://www.danskeinvest.fi
Rekisteröintimaa
Suomi
Perusvaluutta
EUR
Kokonaisvarat (milj. euroa), 29.11.2019, EUR
139,1
Osuuden arvo, 04.12.2019
3,78032
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*
* (Arvio. Uusi osuuslaji)
Kokonaiskulusuhde (TER)
Merkintäpalkkio
Lunastuspalkkio
Tuottosidonnainen palkkio

0,40%
0,40%
0,00%
0,00%
0,00%

Katsauksen julkaisusta vastaa Danske Invest Rahastoyhtiö Oy. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee aina tutustua rahaston ominaisuuksiin,
kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät rahaston avaintietoesitteestä sekä muista rahastomateriaaleista, jotka ovat saatavilla rahastoyhtiön verkkosivuilta.
Rahaston historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan.

Skannaa QR-koodi ja lue lisää
tuotteesta ja viimeisimmät
uutiset.
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