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FÖRVALTARKOMMENTAR

HÖGRE RÄNTOR OCH GEOPOLITIK GAV KORRIGERING FÖR KINAS
BÖRSUTVECKLING
De asiatiska marknaderna korrigerade i februari.
Kinesiska aktier steg med drygt 44 procent från
slutet av oktober fram till slutet av januari.
Teknologibolagen steg ännu mer. Den viktigaste
anledningen var att Kina övergav sin nollvision
mot Covid och öppnade ekonomin igen.

Uppgången drevs också av ökad riskaptit, som
en funktion av att marknaden förväntade sig att
global inflation skulle avta, och att Fed skulle nå
räntetoppen under våren. I februari blev vi varse
att inflationen inte ger sig så lätt. Fed kommer att
fortsätta med räntehöjningar under våren.

Dessutom försämrade geopolitiska förvecklingar
under februari relationen mellan USA och Kina
ytterligare. USA vill stoppa amerikanska
direktinvesteringar i kinesiska teknologisektorn.
En kinesisk spaningsballong över amerikanskt
territorium bidrog till det spända läget samtidigt
som USA anklagar Kina för planer att sälja
krigsmaterial till Ryssland.

Kinas ekonomi förväntas återhämta sig under
året. Det kommer dock ta tid och de kortsiktiga
aktörerna på börsen saknar övertygelse. Om
man väger in det faktum att globala fonder inte
deltog i börsuppgången sedan oktober och att
många Asienfonder fortfarande har en relativt

låg exponering mot Kina, så är slutsatsen att
passiva ETF-flöden och hedgefonder drev upp
kurserna väl snabbt.

I mars väntar vi på besked från Kinas NPC,
National peoples congress, där Xi Jinping ska
utse ny premiärminister och nytt ledarskikt.
Mötet förväntas fokusera på ekonomisk tillväxt
och stödåtgärder för att få fart på ekonomin,
efter fem år då stabilitet och hantering av risker
har dominerat.

Kinesiska aktier är inte högt värderade, vare sig
jämfört med sin egen historik eller med andra
asiatiska marknader såsom Indien. Det kommer
att krävas mer övertygande bevis om starkare
ekonomi och bolagsvinster framöver för att
börsen ska kunna stiga uthålligt.

Nyligen kom data från inköpscheferna, PMI, som
var bättre än på länge. Efter det kinesiska nyåret
har också försäljningen av bostäder börjat
återhämta sig från låga nivåer. Inhemskt
resande och restaurangbesök är tillbaka på
normala nivåer före pandemin, medan
bilförsäljning och försäljning av kapitalvaror
släpar efter.
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GUNNAR PÅHLSON 
Förvaltar fonden sedan 2004.

Carnegie Asia är en aktiefond som
investerar i ungefär 30 företag i Asien,
undantaget Japan.

Startdatum 2004-04-06
Kurssättning Daglig

Morningstar-rating ★

SFDR Artikel 8
Risknivå 4 av 7
ISIN SE0001172263
Årlig avgift 2,03%
Minsta
startinvestering 0 SEK

Fondförmögenhet 1 057 MSEK
Utdelning Nej
NAV per
andelsklass 214,47 SEK

MÅNADSAVKASTNING %

År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Helår

2023 8,15 -7,71 -0,18
2022 0,44 -1,15 -5,60 -0,14 -0,81 -3,84 -1,35 5,15 -6,71 -4,57 7,49 -4,09 -15,01
2021 6,12 1,01 1,10 -1,22 -0,52 2,40 -6,49 2,49 -4,19 -3,45 2,35 -1,79 -2,83

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det
insatta beloppet. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.carnegiefonder.se. Informationen i detta produktblad tillhör Carnegie Fonder och är endast avsedd som allmän
produktinformation. Den ska inte ses som placeringsråd eller rekommendation. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Carnegie Fonder ansvarar inte
för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Informationen får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan Carnegie Fonders
medgivande.
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STÖRSTA INNEHAV

Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd 7,9%
Samsung Electronics Co Ltd 5,2%
AIA Group Ltd 5,0%
Bank Central Asia (PT) Tbk 3,9%
DBS Group Holdings Ltd 3,8%
Samsung SDI Co Ltd 3,5%
Netease Inc Reg 3,4%
Kia Corp Reg 3,4%
Bajaj Finance Ltd 3,3%
Alibaba Group Holding Ltd Reg 2,8%

BRANSCHFÖRDELNING

STANDARDAVVIKELSE %

FÖRDELNING AVKASTNING PER MÅNAD %
Per 2018-03-01 till 2023-02-28

NYCKELTAL

Antal innehav 45
Omsättningshastighet, ggr/år 1,15
Active share* 70%
Standardavvikelse, 2 år 14,9%
Standardavvikelse, 3 år 15,9%
Standardavvikelse, 5 år 14,9%
Sharpekvot, 2 år -0,84
Sharpekvot, 3 år -0,28
Sharpekvot, 5 år -0,14
Tracking error, 2 år* 6,4%
Tracking error, 3 år* 5,8%
Tracking error, 5 år* 5,4%

* Jämförelseindex: MSCI AC Asia ex Japan Net
Total Return

STÖRSTA BIDRAG YTD

Taiwan Semiconduct Mfg
Co Ltd 0,9%

Kia Corp Reg 0,4%
Samsung SDI Co Ltd 0,3%
PDD Holdings Inc A ADR
spons rep 4 Shares 0,2%

ASE Technology Holding
Co Ltd Reg 0,2%

MINSTA BIDRAG YTD

JD.com Inc Reg A -0,5%
Kuaishou Technology -0,5%
JD.com Inc spons ADR
repr 2 Shares A -0,4%

Meituan B 144A Reg S -0,3%
Bajaj Finance Ltd -0,2%

GEOGRAFISK FÖRDELNING
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Kina 21,5%
Indien 14,0%
Taiwan 12,5%
Sydkorea
12,1%
Indonesien
10,8%
Hongkong
10,2%
Singapore 4,9%
Filippinerna
3,3%
Storbritannie…
Övriga 2,0%
Kassa 6,7%

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det
insatta beloppet. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.carnegiefonder.se. Informationen i detta produktblad tillhör Carnegie Fonder och är endast avsedd som allmän
produktinformation. Den ska inte ses som placeringsråd eller rekommendation. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Carnegie Fonder ansvarar inte
för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Informationen får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan Carnegie Fonders
medgivande.
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ESG-RATING – THOR

Carnegie Fonders hållbarhetsanalys

KLIMATMÅL – PARISAVTALET

Strategi för att nå nollutsläpp 2050

KOLDIOXIDUTSLÄPP

Ton CO2/MSEK omsättning

AKTIVT ÄGANDE

Nyckeltal
Social Andel Portföljtäckning
UN Global Compact 20,0% 87,6%
Governance
Kvinnor i styrelse 14,4%
Representation i
valberedning 0,0%

MTD YTD
Antal röstade
bolagsstämmor 3 4

Andel röster för 100,0% 93,3%
Andel röster mot/avstå 0,0% 6,7%
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Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det
insatta beloppet. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.carnegiefonder.se. Informationen i detta produktblad tillhör Carnegie Fonder och är endast avsedd som allmän
produktinformation. Den ska inte ses som placeringsråd eller rekommendation. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Carnegie Fonder ansvarar inte
för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Informationen får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan Carnegie Fonders
medgivande.
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HÅLLBARHET

Koldioxidavtryck

Mäts i enlighet med rekommendationer från Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD). Viktat medelvärde av
portföljbolagens direkta (scope 1) och indirekta (scope 2) utsläpp dividerat med dess intäkter, konverterat till fondens valuta.

Klimatmål - Parisavtalet (Science Based Target)

Andel av portföljen investerad i bolag med klimatmål i linje med Parisavtalets, validerade av Science Based Target Initiative.

SFDR

EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar. Syftar till att harmonisera regelverket, öka transparensen och jämförbarheten
samt styra kapitalet för att främja omställning. Huvudpunkterna i SFDR är integration av hållbarhetsrisker, hänsyn till huvudsakliga
negativa hållbarhetskonsekvenser, klassificering av fonder, rapportering och Taxonomin. Artikel 6 EU:s klassificering av fonder som
integrerar hållbarhetsrisker eller förklarar varför det inte görs. Artikel 8 EU:s klassificering av fonder som främjar ESG men saknar ett
uttalat hållbarhetsrelaterat mål. Artikel 9 EU:s klassificering av fonder som har hållbara investeringar som mål. Målet ska ligga i linje
med aktiviteterna definierade i EU:s taxonomi och målet ska utmanas, följas upp och mätas kvantitativt.

THOR

THOR är Carnegie Fonders egenutvecklade verktyg för hållbarhetsanalys. THOR används av samtliga Carnegie Fonders förvaltare
inför varje investering. Syftet med bedömningen är främst att stanna upp och reflektera och dokumentera hur vi anser nivån på
bolagens hållbarhetsarbete vara. Bedömningskriterierna kalibreras över tid vart efter vårt univers av analyserade bolag växer och vi
får en större grupp att jämföra mot. Tanken är vidare att bedömningen ska ske utifrån bolagens respektive förutsättningar. Exempelvis
kan vi ha olika kravbild beroende på bland annat marknad och storlek på bolag.

Inadequate: Bolagets arbete anses inte leva upp till våra förväntningar inom valt område eller är obefintligt.

Adequate: Vi anser att bolaget lever upp till våra grundförväntningar inom valt område.

Strong: Vi anser att bolaget bedriver ett starkt arbete inom valt område. Detta kan vara relativt sektorkollegor, eller den regionala eller
globala marknaden. Strong ska kännetecknas av att våra grundförväntningar motsvaras samt en god transparens, till exempel genom
att relevant data redovisas, genom demonstrerad medvetenhet om relevanta risker och möjligheter kopplade till hållbarhet och gärna
att det finns konkreta och mätbara mål kopplade till dessa områden.

Very strong: Tilldelas i regel bolag som utöver föregående kriterier även anses särskilt väl ha integrerat den relevanta sektionen i sin
verksamhet och strategi. Det kan även tilldelas bolag som kan anses vara best-in-class (inom en sektor) eller där arbetet eller bilden
anses ”så bra det kan vara” (till exempel en ägarbild vi inte tycker kan bli bättre).

För mer information kring THOR och Carnegie Fonders arbete med Carnegie Fonders policy för ansvarsfulla investeringar och
ägarengagemang se vår webbplats (https://www.carnegiefonder.se/hallbarhet/).

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det
insatta beloppet. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.carnegiefonder.se. Informationen i detta produktblad tillhör Carnegie Fonder och är endast avsedd som allmän
produktinformation. Den ska inte ses som placeringsråd eller rekommendation. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Carnegie Fonder ansvarar inte
för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Informationen får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan Carnegie Fonders
medgivande.

CARNEGIE FONDER - HÅLLBARA INVESTERINGAR I VÄRDEBOLAG KONTAKTINFORMATION
Carnegie Fonder är ett fristående fondbolag som startade 1988. Vårt uppdrag är att
skapa långsiktig, god avkastning åt våra andelsägare. Genom att kombinera modern
hållbarhetsanalys med traditionell finansanalys identifierar vi undervärderade företag
som är rätt rustade för framtidens utmaningar. Vi kallar dem värdebolag.

Besöksadress: Regeringsgatan 56 Stockholm 
Postadress: Box 7828, 103 97 Stockholm 
Hemsida: www.carnegiefonder.se 
Telefon: +46 8 12 15 50 00


