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Robo Global ® Robotics and Automation Go UCITS ETF (ROBO)

Præsentation af ETF

Kursudvikling

Robo Global (ROBO) er en ETF, som følger udviklingen i Robo

Aktuel kurs: USD 15,74

Global ® Robotics and Automation UCITS-indekset, og som er

Kursudviklingen de sidste 12 mdr.

den første europæiske ETF, der følger robot og

relativ til MSCI World

automatiseringsindustrien. De tre største beholdninger er
Yaskawa Electric Corporation (2,26%), Fanuc Corp (1,98%) og
Harmonic Drive Systems Inc. (1,97%).

(Kilde: Bloomberg)

Investeringscase

Data

Øget fokus på automatisering og robotteknologi betyder store

Markedsværdi: USD 1.017,16 mio.

forandringer for både industri-og servicevirksomheder. Alle sektorer
fra medicinal- til serviceindustrien har fokus på robotter til
effektivisering og nedbringelse af omkostninger. Robotteknologi

Omkostningsratio: 0,80%
Metode: Replikering (passiv)
Valuta: USD

forventes at udgøre en vigtig del af fremtidens automatisering.

UCITS godkendt

Derudover bliver robotter mere almindelige hos forbrugerne, hvor

Fondskode (Alm. Brand): 9159298

husholdningsrobotter vinder mere og mere ind (iRobot). Ifølge
Morningstar vil antallet stige til 31 millioner i 2019. Det
understøtter, at der er tale om en trend i det tidlige
udviklingsstadie, hvorfor der fortsat er et stort uudnyttet potentiale.
I vores optik er der tale om en megatrend med hurtig udvikling og
høj vækst. Udover at købe sig ind i en ny megatrend opnås der
yderligere eksponering mod en aldrende befolkning, som er en af
driverne bag væksten i robotter.
Det store fokus på robotter og automatisering skaber nye
investeringsmuligheder. Da vi fortsat er i det tidlige stadie af
trenden, er vinderne ikke identificerede. Vi ser derfor potentiale i
ROBO ETF’en, da der opnås en bred eksponering mod
virksomheder, der drager nytte af denne udvikling.

Bloomberg ticker: ROBO LN
(Kilde: Morningstar)

Sektoreksponering
Industri (46,27%)
Teknologi (40,28%)
Sundhed (9,44%)
Energi (2,94%)
Cyklisk forbrug (1,06%)
(Kilde: Morningstar)
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