Investere nordisk

Nordiske Large Cap Aktier
med langsigtet vækstpotentiale

I&T har gennem mere end et årti med stor kontinuitet og succes
rådgivet Kapitalforeningsafdelingen I&T Aktier, der investerer i nordiske aktier efter en specialiseret strategi, hvor de største og mest
likvide aktier typiske ikke indgår i porteføljen.
Nu lanceres I&T Nordiske Aktier Large Cap, der hovedsageligt
investerer i likvide børsnoterede virksomheder suppleret med
udvalgte elementer fra den specialiserede strategi i I&T Aktier.
Afdelingen kan også deltage aktivt i børsnoteringer, større
placeringer og emissioner, som vi får adgang til gennem I&T’s store
netværk i markedet. Disse muligheder for at lave en god aktiehandel
har de færreste private investorer mulighed for at få adgang til.
Moderne porteføljeteori handler om at maksimere det forventede
afkast inden for et givet risikoniveau. I&T Nordiske Aktier Large
Cap vil minimere den selskabsspecifikke risiko på enkeltaktier
ved at investere i minimum 20 forskellige aktier til afdelingen
– med forskellige karakteristika og fordelt på forskellige brancher, og
som alle forventes at klare sig godt i forskellige markedsmiljøer. På
den måde vil afdelingen optimere det forventede risikojusterede afkast.

For investorer, der ønsker en endnu større diversifikation, anbefaler
vi at kombinere I&T Nordiske Aktier Large Cap med I&T Aktier.

EN REELT AKTIV FORVALTET FOND
Aktieteamet i Investering & Tryghed sikrer i sammensætningen
af porteføljen, at du får en bred eksponering på tværs af sektorer.
Der anvendes en bottom-up-strategi, hvor I&T’s kendskab til
selskaberne, markedsforhold, ledelse og kultur er stort. Jævnlig
kontakt til virksomhedsledelserne og en grundig industrianalyse
er vigtige faktorer i aktieanalysen.
Målsætningen i I&T Nordiske Aktier Large Cap er primært at skabe
et langsigtet afkast, som er bedre end afkastet på det generelle
nordiske marked efter omkostninger. Sekundært er målsætningen
at skabe et afkast, der er bedre end det globale aktiemarked. Der investeres uden et egentligt benchmark, og fokus er først og fremmest
på at skabe et konkurrencedygtigt risikojusteret afkast.

RISIKO (STANDARDAFVIGELSE)

I&T har fødderne solidt plantet i Norden. Igennem mange år
har vi specialiseret os i at investere i nordiske virksomheder,
som har et langsigtet vækstpotentiale. Nordiske børsnoterede
selskaber er generelt karakteriseret ved at være veldrevne,
internationalt orienterede og ofte globalt markedsledende
på sit felt. Selskaberne udspringer fra en region med
velordnede forhold, og det er ikke uden grund, at selskaber
fra denne del af verden ofte scorer højt i internationale bæredygtighedsvurderinger.
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Afkastet i afdelingen skabes blandt andet ved den løbende allokering mellem de forskellige aktier/sektorer/brancher. Der er netop
den aktive stillingtagen til valg af aktier, der skal skabe et merafkast
i forhold til markedet. Graden af aktiv stillingtagen måles som
”active share”, som er et udtryk for, i hvor høj grad porteføljen er
sammensat forskelligt fra markedet/benchmark. I&T Nordiske Aktier
Large Cap forventer en høj active share på godt 70%.

BEDRE AFKAST END MARKEDET
Historisk har nordiske aktier generelt givet afkast på niveau med
globale aktier, dog ikke de seneste år. I I&T har vi gennem de seneste
5 år skabt et afkast, der er markant højere end det nordiske marked
og højere end globale aktier.

DEL OMKOSTNINGERNE MED ANDRE
På omkostningssiden er der en række stordriftsfordele ved at investere gennem en investeringsforening fremfor at investere direkte
i individuelle aktier. Fx er handels- og håndteringsomkostninger i
form af kurtager, valutaveksling og depotgebyrer markant lavere for
investeringsforeningen, end tilfældet typisk vil være for den enkelte
kunde. Hertil kommer, at investeringsforeningen er momsfritaget.

Omkostningsstrukturen i I&T Nordiske Aktier Large Cap er delvist
baseret på performance fee. Det betyder, at omkostningerne vil
være højere i år med høje afkast og lavere i år med lave afkast. På
den måde er vi i samme båd som vores investorer.
Omkostningerne er følgende:
Forvaltningshonorar: 0,60%
Estimerede adm./depotomk.: 0,15% -0,20%
Performance fee: 5,00% af positivt afkast efter faste
omkostninger (med high watermark)
Emission/Indløsning: 0,15% / 0,15%
Eksekveringsomk: 0,15%
De samlede årlige løbende omkostninger estimeres til
0,75%-0,80% plus evt. performance fee. Det gør afdelingen
særdeles konkurrencedygtig både i forhold til andre aktivt
forvaltede investeringsforeningsafdelinger og eventuel
individuel forvaltning.

Afkast seneste 5 år p.a.
I&T Nordiske Aktier*

7,0%

MSCI Nordic

3,5%

MSCI AC World

6,0%

*AFKAST FOR I&T NORDISKE AKTIER LARGE CAP ER MODELLERET FOR PERIODEN 31.7.2015-31.7.2020. AFKASTET ER
BEREGNET UD FRA, HVORDAN PORTEFØLJEN VILLE VÆRE ANLAGT PR. 31.7.2020.
KILDE: BLOOMBERG + I&T PR. 31.7.2020.

DISCLAIMER
Dette materiale er udarbejdet af Investering & Tryghed A/S (I&T) til personlig orientering for de investorer, som I&T har udleveret materialet
til. Materialet er baseret på offentligt tilgængelige oplysninger. Materialet er udelukkende af informativ karakter, og er ikke en anbefaling
om køb eller salg af de pågældende finansielle instrumenter. I&T påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Informationen i dette materiale er fra forskellige kilder, og I&T har gjort alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at den
pågældende information er rigtig og ikke misfortolket. I&T garanterer ikke fuldstændigheden, rigtigheden eller nøjagtigheden af informationen i materialet. Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som en pålidelig
indikator for fremtidige afkast. Såfremt materialet indeholder oplysninger om skatteforhold, skal investor være opmærksom på, at skattebehandling afhænger af den enkelte investors individuelle forhold. Nærværende materiale må ikke mangfoldiggøres uden I&T’s samtykke.
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