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Mål och placeringsinriktning

Marknadsföringsmaterial

Rådgivare

Mål
Fondens målsättning är att uppnå investeringstillväxt i alla typer av
marknadsförhållanden (absolut avkastning). Andelsklassen är ackumulerande.
Placeringsinriktning
Fonden söker exponering mot volatilitetsriskpremier i aktier, obligationer,
kreditmarknaden, valutor och penningmarknadsinstrument över hela världen med
fokus på utvecklade marknader. De volatilitetsbaserade strategierna
implementeras med hjälp av derivat som optioner, terminer och swappar. Fonden
kan även, under kortare perioder, investera direkt eller via UCITS eller UCI i
underliggande värdepapper. Fonden kommer investera sina resterande tillgångar
i UCITS (även UCITS ETF), UCI, ränteinstrument med hög kreditkvalitet såsom
obligationer emitterade av stater och kreditinstitut, penningmarknadsinstrument
och/eller kortfristiga ränteplaceringar. Fonden använder även derivat i syfte att
generera ytterligare avkastning. Som ett resultat av användningen av derivat kan
fonden belånas genom att använda derivat. Den förväntade hävstången: 800%
till 1000%; maximal förväntad hävstång: 4000%. Det innebär att exponeringen
mot underliggande tillgångar kan vara mycket högre än 100%. Hävstångseffekten
kan öka effekterna av ogynnsamma marknadsrörelser eller minska effekterna av
gynnsamma marknadsrörelser. Som ett led i styrningen av enskilda positioner
kan den maximala gearingsnivån överskridas under kortare perioder. Merparten
av andelsklassens förmögenhet valutasäkras i andelsklassens basvaluta.
Andelsklassen kan dock fortsatt vara valutaexponerad mot eventuella
investeringar i värdepapper utställda i andra valutor.
Rekommendation: Denna alternativa investeringsfond är möjligtvis inte lämpad
för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år. Denna
alternativa investeringsfond är endast för så kallade "well-informed investors"
(både professionella investerare och privata investerare)”. Läs mer i den
alternativa investeringsfondens prospekt under avsnittet "Definitions".
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Fondfakta
ISIN
Valuta
Förvaltat kapital (milj.) EUR, 21.03.2019
NAV-kurs, 20.03.2019
Minsta insättning
Förvaltningsavgift
Max insättningsavgift
Fond under
Fonds domicil
Fondbolag

LU1807292831
SEK
57,0
965,62
1,000 EUR
0,90%
5,00 %
Danske Invest SICAV - SIF
Luxemburg
Danske Invest Management A/S

Avgifter
Årlig avgift
1,11%
Max insättningsavgift
5,00%
Max uttagsavgift
1,00%
Prestationsbaserad avgift: 20% av den meravkastning som definierat i
prospektet. Under fondens senaste räkenskapsår var den resultatbaserade
avgiften 0,34% av fonden.
Riskindikator
Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för
fonden.

Avkastning för perioden: 15.06.2018 - 28.02.2019

Grafen visar avkastningsutvecklingen för de senaste 5 åren, eller sedan start om
fonden inte har 5 års historik. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida
avkastning.

Senast uppdaterad 2019-03-23

116.5858.01.18.19

Sida 1 av 2

Danske Invest SICAV - SIF

Global Cross Asset Volatility Class C-sek h p

Produktblad | 23 mars 2019

LU1807292831

Marknadsföringsmaterial

Månatlig avkastning
Jan
2019

-0,58

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

0,64

2018

i år
0,06

-1,36

0,03

1,56

-0,11

-3,21

-1,38

0,47

-4,00

Materialet har tagits fram av Danske Invest, division av Danske Bank A/S, enbart i informationssyfte. Före alla investeringsbeslut rekommenderas du att ta del av den senaste informationsbroschyren samt
basfakta för investerare som finns tillgänglig på vår hemsida. Kontakta alltid din investeringsrådgivare innan investeringsbeslut utifrån materialet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
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