Investeringsanbefaling
18. september 2017

iShares Ageing Population (AGED)

Kurs USD 5,82

Præsentation af ETF

Kursudvikling

iShares Ageing Population (AGED) er en ETF der investerer i virksomheder,
som vurderes at drage signifikant fordel af de voksende behov hos verdens
aldrende befolkning. Den aldrende befolkningsgruppe er defineret som alle
over 60 år. Gennem ETF’en Ageing Population investeres bredt i både
medicin, forsikring forbrug m.v. og de tre største beholdninger er Juno
Therapeutics Inc (0,74%), Exelic Inc (0,60%) og Mazor Robotics Ltd. (0,56%).

Kursudviklingen de sidste 12 måneder
relativ til MSCI World (indekseret)

(Kilde: Bloomberg)

Investeringscase

Data

En meget omtalt global trend inden for demografi er, at befolkningen bliver
ældre, men hvilken betydning har dette? Folk i alle regioner lever længere
og der er tendens til, at vi får færre børn, hvilket resulterer i, at den hurtigst
voksende befolkningsgruppe bliver dem over 60 år.

Aktiekapital: USD 75,682,686
Omkostningsratio: 0,40%
Metode: Optimeret (beta)
Valuta: USD
UCITS godkendt

80% af de ældre over 65 år har mindst én kronisk lidelse, og 50% har to
eller flere. Derudover er de ældre rigere end tidligere efter et langt
arbejdsliv med gode pensionsordninger, og de ældre vurderes, at være den
hurtigst voksende forbrugergruppe. Sammenlignet med aldersgruppen 2564 år, har den aldrende befolkning et væsentligt højere forbrug og udgør
dermed en vigtig gruppe for virksomheder.
Dermed skaber den demografiske udvikling
behov for medicinsk innovation, fokus på den ældre forbrugergruppe mv.
og virksomheder inden for disse områder vil nyde godt af de demografiske
ændringer. Gennem ETF’en Ageing Population opnås en diversificeret
allokering inden for flere af områderne.

(Kilde: BlackRock)

Sektor eksponering

(Kilde: BlackRock)
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