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10 suurinta omistusta per 03.11.2021

Kuvaaja havainnoillistaa tuottokehitystä viimeisen viiden vuoden ajalta, tai
perustamisesta lähtien, mikäli tuottohistoria on tätä lyhyempi. Historiallinen
kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
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Omistusanalyysi: Toimiala per 03.11.2021, %

Vuotuinen tuotto per 31.10.2021
2016
Varainhoitostrategia, %
Vertailuindeksi, %

2017
2,5
2,0

2018
-8,1
-4,6

2019
27,5
27,2

2020
7,8
8,4

vuosi
23,2
24,1

Tuotto per 31.10.2021

Varainhoitostrategia, %
Vertailuindeksi, %

1 kk.
4,4
5,0

3 kk.
4,5
4,9

1 vuosi 3 vuotta
37,8
59,3
39,4
60,1

start
59,4
66,7
Tunnusluvut ajanjaksolta 31.10.2018 - 31.10.2021
Keskimääräinen vuosituotto, %
Sharpe Ratio
Volatiliteetti
Tracking Error
Information Ratio

16,78
1,02
15,59
1,28
-0,14
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Salkunhoitajan katsaus
Lokakuussa osakemarkkinat palasivat nousu-uralle yritysten vahvan tuloskauden siivittäminä. Yleisesti
yritysten kannattavuus on ollut ennustettua parempaa, vaikkakin odotetusti on myös kuultu kommentteja
haasteista tuotantoketjuissa, raaka-aineiden kustannuspaineista sekä työvoiman niukkuudesta.
Inflaatio on säilynyt markkinoiden mielessä lokakuussakin ja se on näkynyt etenkin odotuksena kireämmästä
rahapolitiikasta sekä korkeampina inflaatio-odotuksina. Yhdysvaltojen 10 vuoden valtionlainan korko jatkoi
nousuaan lokakuussa käyden korkeimmillaan jo 1,7 % tasolla. Kuukauden aikana kuluttajahinnat ovat
jatkaneet edelleen nousussa, mutta kylläkin hieman kesää ja alkusyksyä hitaammin.
Sijoittajien huomio pysynee myös jatkossa inflaationäkymissä ja etenkin kysymyksessä siitä onko inflaatio
pysyvämpi ilmiö vai ei. Marraskuun alun Fedin kokous valaisee taas sitä, miten rahapolitiikan kiristäminen
etenee. Keskuspankkiirit joutuvat punnitsemaan kohonneen inflaation lisäksi myös alkuvuodesta hiipunutta
talouskasvua.
Odotamme globaalin talouskasvun kohentuvan hieman loppuvuoden aikana, mihin perustuen olemme
nostaneet maltillisesti osakesijoitusten ylipainotusta lokakuun aikana lisäämällä osakesijoitusten osuutta TAA
-rahastossa. Lisäksi lokakuun aikana luovuimme painotuksestamme amerikkalaisiin markkina-arvoltaan
keskisuuriin yhtiöihin sijoittavassa rahastossa ja allokoimme varat DI Global Equity Solution -rahastoon, jota
hoidetaan aktiivisesti painottaen kvantitatiivisia menetelmiä ja hajauttaen sijoitukset maailmanlaajuisesti.
Lisäksi vaihdoimme kehittyville osakemarkkinoille sijoittavan aktiivisesti hoidetun osakerahaston passiivisesti
hoidettuun indeksirahastoon.
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