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Puljens benchmark er:
Nordea Constant Maturity 3 år (50%) samt 5 år (50%) 3-5 år

Opdateret

Investeringsstrategi

Bæredygtighed / ESG

I puljen investeres der i obligationsbaserede
investeringsforeninger, der investerer i obligationer
denomineret i danske kroner og noteret på
Nasdaq OMX Copenhagen A/S. Varigheden, som
er et udtryk for, hvor meget kursen ændrer sig ved
en renteændring på 1 procentpoint, er 2-6.

Bæredygtighed er forankret i vores virksomhedskultur. Vi har en ansvarlig tilgang til risiko og et langsigtet
fokus. Vi tror på, at bæredygtighed er en forudsætning for at kunne skabe et højere, langsigtet afkast.

8. juni 2022

Vi screener vores investeringer ud fra tre bæredygtighedsparametre (ESG):
- Environment (Miljø),
- Social (Sociale forhold)
- Governance (Organisation og ledelse)

Afkast (pct)

Handelsbankens puljer

2017

3,15

2018

0,80

2019

0,67

2020

1,35

2021

-1,91

2022-05

-8,96

5,00

Handelsbanken tilbyder en lang
række forskellige puljer, der
investerer i enten obligations- eller
aktiebaserede investeringsforeninger
via Handelsinvest.
Pensions- eller børneopsparing kan
tilmeldes én eller flere af puljerne.
Der kan frit vælges egen fordeling
mellem puljerne i Netbank eller via
rådgivning fra banken.
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Puljerne er etableret i januar 2022 og første gang der beregnes afkast er for marts 2022. Derfor er puljens viste afkast fra
tidligere baseret på historisk afkast på nuværende underliggende aktiver. Afkast er inklusive handelsomkostninger, men
før fradrag af administrationsomkostninger og kan marginalt afvige som følge af afrundinger.

Aktivfordeling (pct)
Aktier
Obligationer

Læs mere på:
handelsbanken.dk/puljer

Risiko (1-10)
0,00
99,08

Kontant o. lign.

0,92

Andet

0,00

Handelsbanken opgør risiko på en
skala fra 1 til 10, hvor 1 er laveste
risiko og 10 er højeste risiko.
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Top 10 placeringer (pct)
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Obligationsfordeling (pct)

Danmarks Skibskredit A/S 1% 2025-01-01

7,05

Stater

Nykredit Realkredit A/S 1% 2040-10-01

6,54

Virksomheder

Danmarks Skibskredit A/S 0.31% 2029-01-01

4,65

Dækkede Obligationer

Jyske Realkredit A/S 0.5% 2040-10-01

4,31

Derivat

Jyske Realkredit A/S 1% 2026-04-01

4,28

Kontanter og lignende

Realkredit Danmark A/S 1.5% 2037-10-01

3,87

Realkredit Danmark A/S 0.5% 2040-10-01

3,55

Danmarks Skibskredit A/S 2% 2024-11-15

3,23

Nykredit Realkredit A/S 1.5% 2037-10-01

3,21

Danmarks Skibskredit A/S 4% 2024-12-01

2,59

9,13
1,98
87,97

Formålet med dette materiale er at give generelle oplysninger til Handelsbankens kunder, og dette skal derfor ikke anses som et personligt investeringsråd eller en
personlig anbefaling. Informationen skal ikke isoleret udgøre grundlaget for en investeringsbeslutning. Kunder bør indhente råd fra sine rådgivere og basere sine
investeringsbeslutninger på egne erfaringer og kundskaber. Informationen bygger på alment tilgængelig information og er hentet fra kilder, som vurderes som
pålidelige, men rigtigheden kan ikke garanteres, og informationen kan være ufuldstændig eller forkortet. Puljeafkast kan være både positivt og negativt. Historiske
afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.
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