Obligationer – High Yield
Handelsbanken

Benchmark

CVR-nr. 24246361
Filial af Svenska Handelsbanken AB (publ),Sverige
Org.nr. 502007-7862.

Puljens benchmark er:
Bloomberg Barclays Global High Yield xCMBS xEMG xEnergy
EUR Hedged 2% Capped

Opdateret

Investeringsstrategi

Bæredygtighed / ESG

I puljen investeres der i obligationsbaserede
investeringsforeninger, der investerer i
udenlandske virksomhedsobligationer, der har en
rating BB+ eller lavere.

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)
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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
94,36

Kontant o. lign.

1,42

Andet

4,22

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

Ford Motor Credit Company LLC 5.12% 2025-06-16

2,28

Stater

Constellium SE 5.62% 2028-06-15

1,96

Virksomheder

CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.5% 2026-05-01

1,94

Dækkede Obligationer

Horizon Pharma USA Inc. 5.5% 2027-08-01

1,61

Derivat

Cheplapharm Arzneimittel GmbH 5.5% 2028-01-15

1,47

Kontanter og lignende

Ingevity Corporation 3.88% 2028-11-01

1,44

Sirius Xm Radio Inc 4.12% 2030-07-01

1,36

MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4.62% 2029-08-01

1,25

T-Mobile USA, Inc. 2.62% 2029-02-15

1,24

UniCredit S.p.A. 5.46% 2035-06-30

1,22

98,57

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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