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Marknadsföringsmaterial

Mål och placeringsinriktning

Rådgivare

Mål
Fondens målsättning är att uppnå långsiktig värdeökning, samtidigt som man
tillämpar en defensiv strategi för dess tillgångsallokering. Andelsklassen är
ackumulerande.
Placeringsinriktning
Fonden är en feeder-fond och investerar minst 85% av nettoförmögenheten i
Class X av master-fonden Danske Invest SICAV Global Portfolio Solution - Fixed
Income. I riskstyrningssyfte får fonden använda sig av derivatinstrument, till
exempel för att valutasäkra delar av eller hela innehavet i master-fonden och
master-fondens investeringar till SEK. Master-fonden når exponering, direkt eller
via andra fonder, mot flera tillgångsklasser såsom obligationer och
penningmarknadsinstrument över hela världen. Master-fonden kan nå exponering
mot alla kreditkvaliteter, sektorer och länder, inklusive tillväxtmarknader. Via
aktiv förvaltning tillämpar förvaltarna en flexibel och dynamisk tillgångsallokering
vilken syftar till att dra full nytta av marknadsförändringar och möjligheter.
Master-fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv
portföljförvaltning, men även för investeringsändamål. Som ett resultat av
användningen av derivat kan fonden utnyttja hävstång genom att använda
derivat. Vanligtvis är den förväntade hävstångsgraden 400% med en maximal
förväntad hävstångseffekt på 600%. Det innebär att exponeringen mot
underliggande tillgångar kan vara mycket större än 100%. Hävstångseffekt kan
öka effekterna av ogynnsamma marknadsrörelser eller minska effekterna av
gynnsamma marknadsrörelser.
Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som
planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.
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10 största innehaven per 31.10.2019 *)
Investering
Danske Invest Sicav Global Portfolio Solution - Fixed Income...

%
97,6%

*) Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Investeringsfördelning: Sektorer per 31.10.2019, %

Avkastning för perioden: 29.10.2019 - 29.11.2019
Riskindikator
Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för
fonden.

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.
Årlig avkastning per 29.11.2019, %
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Fonden har inget jämförelseindex.
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Avgifter
Årlig avgift*
* (inklusive master-fondens kostnader).
Max insättningsavgift
Max uttagsavgift
Prestationsbaserad avgift

0,65%
3,00%
1,00%
0,00%

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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