Under 2020 steg fondens andelsklass A med 8,9 %.
Jämförelseindex steg med 9,0 % under samma period.
Fr.o.m. sin start 2021-02-16 sjönk fondens andelsklass
C med -6,4 %. Jämförelseindex sjönk med -6,5 % under
samma period.
Uteslutningen av aktier som ingår i fondens
jämförelseindex men som inte uppfyller kraven enligt
vår policy eller fondens fördjupade hållbarhetsarbete
bedöms ha haft en marginell påverkan på fondens
avkastning under denna period.
Generellt kan avvikelser i avkastning även bero på
transaktionskostnader som uppstår genom
återinvestering av utdelningar, hantering av
insättningar och uttag ur fonden samt anpassning till
förändringar av index. Slutligen uppstår
avkastningsskillnader mellan fonden och
jämförelseindex p.g.a. fondens 0,20 % i
förvaltningsavgift.

Historisk avkastning är ingen garanti för
framtida avkastning. De pengar som placeras
i fonden kan både minska och öka i värde och
det är inte säkert att du får tillbaka hela det
insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7
kan både minska och öka kraftigt i värde, på
grund av sin sammansättning och de
förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och
fondbestämmelser för Swedbank Roburs
fonder finns att hämta hos din återförsäljare
eller på swedbankrobur.se.
förhållande till de mindre tillväxtmarknaderna föll när
lokala valutor försvagades mot den amerikanska
dollarn.

Börsutvecklingen i Asien inleddes starkt i början av
2021 men föll tillbaka efter det kinesiska nyåret i
mitten av februari. Flera faktorer låg bakom de kraftiga
kurssvängningarna:

Sett till sektorer utvecklades konjunkturkänsliga
sektorer såsom Verkstad och Råvaror mycket starkt.
Även räntekänsliga sektorer såsom Fastighet och
Finans steg kraftigt. Däremot utvecklades förra årets
vinnare Läkemedel, Konsumtion sällanköpsvaror och
Konsumtion dagligvaror relativt svagt under det första
kvartalet.

1) Kinas centralbank drog tillbaka likviditet efter
firandet av det kinesiska nyåret, vilket ledde till
marknadsoro för en åtstramning av penningpolitiken.

Alla valutor i regionen förstärktes mot den svenska
kronan under perioden, i synnerhet den indiska rupeen,
Hongkongdollarn och den kinesiska yuanen.

2) Vaccinutrullningen höjer förväntningarna på en
global ekonomisk återhämtning och därmed ökad
inflation.
3) Den amerikanska 10-årsräntan steg markant, vilket
dämpade investerarnas vilja att ta risk i
tillväxtmarknader.
Taiwan med den tunga exponeringen i teknologisektor
hade den bästa utvecklingen under perioden.
Halvledarbolag har medvind nu när det råder en stor
brist på vissa komponenter och en del bolag lyckats
med prishöjningar. Taiwanesiska halvledarbolag
gynnades också av USA:s restriktioner för amerikansk
export till den kinesiska halvledarindustrin. Även
Singaporebolag och Hongkongbolag med stora
exponeringar i finans- och fastighetsbolag hade starka
utvecklingar p.g.a. låga värderingar och höga
direktavkastningar. Indiens nya budget med kraftigt
ökade investeringar inom infrastruktur under de
kommande åren bidrog till den goda
marknadsutvecklingen. Den svaga utvecklingen i
Filippinerna och Indonesien fortsatte även under det
första kvartalet 2021. Investerares riskvilja i

2021-02-16 öppnade fonden en icke utdelande
andelsklass C som handlas i euro.
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