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Markkinointimateriaalia

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Salkunhoitaja

Tavoitteet
Rahasto tavoittelee pitkällä aikavälillä markkinoita korkeampaa arvonkehitystä
laajaan euromääräisistä joukkolainoista muodostettuun koriin verrattuna.
Osuuslajin osuudet ovat kasvuosuuksia.
Sijoituspolitiikka
Rahasto on aktiivisesti hoidettu. Osakkeiden ja joukkolainojen välinen allokaatio
perustuu odotukseen markkinoiden kehityksestä. Lisäksi päätöksissä
salkunhoitaja huomioi sijoitussalkun kokonaisriskin. Kaikki varat voi olla
sijoitettuna yhteen omaisuuslajiin.
Rahastolla ei ole vertailuindeksiä, sillä sen tuotto huomioidaan osana
sijoitusratkaisua, jonka osaksi se on hankittu. Rahaston arvonkehitystä arvioidaan
viitteellistä vertailuindeksiä vastaan.
Osuuslajia voi merkitä vain sijoittajat, joilla on tarvittava sopimus Danske Bankin
tai muun jakelijan kanssa, kuten Rahastoesitteellä on määritelty.
Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa
osuutensa rahastosta 5 vuoden kuluessa.
Tuotto ajanjaksolta: 28.10.2020 - 31.10.2020

Nimi:
Bo Bejstrup Christensen & team
Danske Bank Asset Management
Tehtävä:
Chief Portfolio manager
Koulutus:
M.Sc. (Finance), Economics & Econometrics (Cass Business
School)
Alan työkokemus vuosina:
16
Omistusanalyysi: Toimiala, %

Omistusanalyysi: Maa, %

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

Perustiedot
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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Vertailuindeksi
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Rahaston palkkiot
Juoksevat kulut
Merkintäpalkkio
Lunastuspalkkio
Tuottosidonnainen palkkio

0,50%
0,10%
0,10%
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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