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samtidigt som vi behåller en mer proaktiv approach till mer kort-
siktiga investeringsteman på regionens aktiemarknader.

Vårt löfte
Vi drivs av att fortsätta utforska trender och teman och identifiera 
var den största tillväxtpotentialen och de mest attraktiva 
investeringsmöjligheterna finns i Asien. Vi är övertygade om att 
nyckeln till framgång och god avkastning är en aktiv, fokuserad 
approach.   

Vi erbjuder:
• Aktieval grundade i övertygelse
• Tematiskt baserade investeringar utifrån globala insikter
• Beprövad investeringsmetod
• Uthålliga investeringar som gör skillnad

Vår ambition är att vara en ledande förvaltare av asiatiska aktier 
och vi ser fram emot att arbeta för dig.

Fånga Asiens långsiktiga tillväxtpotential

Navigera i ett reformerande politiskt landskap
Många asiatiska ekonomier befinner sig fortfarande i tidiga 
stadier av sin ekonomiska utveckling.  Tillsammans med gynnsam 
demografi och politiska reformer erbjuder regionen investerare 
betydande långsiktig tillväxtpotential. 

De asiatiska aktiemarknaderna är dock komplexa och olika. 
Därför är selektivitet nyckeln till att fånga dessa möjligheter. Vi 
navigerar på dessa marknader genom att identifiera och kombinera 
långsiktiga trender och mer kortsiktiga investeringsteman som 
passar de asiatiska aktiemarknadernas dynamik och karakteristik.

Vi tror på att ha exponering mot små- och medelstora bolag på 
marknaden för att kunna ta tillvara och utnyttja den demografiska 
potentialen i regionen.

Vi väljer ut de bästa aktierna
En aktivt koncentrerad portfölj av aktier i bolag vi verkligen tror 
på gör skillnad för avkastningen, samtidigt som den erbjuder 
fullgod diversifiering. 

Vår erfarenhet av att förvalta asiatiska aktier har lärt oss att det är 
viktigt att bortse från kortsiktigt sentiment och irrationellt beteende 
hos marknadsaktörer för att istället fokusera på bolagens 
fundamentala och långsiktiga utsikter. 

Genom att identifiera strukturella trender kan vi positionera 
fonden strategiskt och uppnå ett mer långsiktigt perspektiv, 
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FÖRVALTARKOMMENTAR

Fonden utvecklades sämre än jämförelseindex under månaden.
Svag utveckling inom IT, kommunikationstjänster och verkstad är
den främsta förklaringen.

På bolagsnivå kom positiva bidrag från Pakowan Jati, Bank Rakyat
och Bank Central Asia medan negativa bidrag kom från Sunny
Optical, Techtronic Industries och LONGi Green Energy. I regionen
konstaterar vi att Indonesien fortsätter att skapa intresse och
attrahera kapital mot bakgrund av stark utveckling och
framgångsrik inflationshantering, att Kinas fortsatta nollcovidpolicy
börjar inverka negativt på ekonomin och att den indiska ekonomin
fortsätter att gå relativt starkt trots stigande inflation och rusande
energipriser tack vare mer effektiv skatteindrivning och goda
valutareserver.

Inga förändringar gjordes under månaden.

UTVECKLING

Fonden 176,2 % Årlig avkastning i % (höger axel)
Jämförelseindex 141,0 %

SEKTORFÖRDELNING GEOGRAFISK FÖRDELNING

AVKASTNING & RISK

apr YTD 3 år 5 år 10 år S. start

Fonden (net of fees) (%) -2,0 -13,3 9,5 39,2 - 176,2

Jämförelseindex (%) -0,3 -5,6 11,4 42,9 - 141,0

Differens (%) -1,6 -7,7 -2,0 -3,6 - 35,2

3 år 5 år 10 år S. start

Standardavvikelse p.a.
fonden (%) 17,0 16,0 - 15,4

Standardavvikelse p.a.
jämförelseindex (%) 13,6 13,6 - 13,4

Beta 1,2 1,1 - 1,1

Tracking Error (%) 5,2 5,1 - 5,1

Informationskvot -0,1 -0,1 - 0,3

Konsistens (%) 47,2 46,7 - 52,6

TIO STÖRSTA INNEHAV

Vikt

TSMC 8,8

Samsung Electronics 8,0

Tencent Holdings 6,1

Alibaba Group Holding 5,6

ICICI Bank 3,8

AIA Group 3,0

Sunny Optical Tech 2,4

HDFC 2,1

Techtronic Industries 2,0

Bank Rakyat Indonesia 2,0
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