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Tuotto ajanjaksolta: 15.11.2017 - 31.10.2021

10 suurinta omistusta per 03.11.2021
Arvopaperi
Fortum Oyj
Sampo Oyj A
Nordea Bank Abp (Fi) Eur
Neste Oyj
Upm-Kymmene Oyj
Nokia Oyj (Fi)
Kesko Oyj B
Stora Enso Oyj R
Metso Outotec Oyj
Tietoevry Oyj

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

Osuus
11,3%
10,4%
10,0%
9,1%
8,5%
6,3%
4,9%
4,9%
4,9%
4,6%

Omistusanalyysi: Toimiala per 03.11.2021, %

Vuotuinen tuotto per 31.10.2021, %

Tunnusluvut ajanjaksolta 31.10.2018 - 31.10.2021
Vuotuinen tuotto per 31.10.2021
2016
Varainhoitostrategia, %
Vertailuindeksi, %

2017
-0,9
0,2

2018
-14,1
-7,7

2019
12,4
14,7

2020
9,6
10,4

vuosi
15,1
18,4

Tuotto per 31.10.2021

Varainhoitostrategia, %
Vertailuindeksi, %

1 kk.
0,0
1,9

3 kk.
-4,4
-4,2

1 vuosi 3 vuotta
32,6
32,4
34,9
40,3

start
20,6
38,9

Keskimääräinen vuosituotto, %
Sharpe Ratio
Volatiliteetti
Tracking Error
Information Ratio

9,81
0,49
19,86
4,40
-0,44
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Salkunhoitajan katsaus
Korkojen nousu, kustannuspaineet, komponenttipula sekä Kiinan rakennusmarkkina ja energiapula olivat
edelleen sijoittajien huulilla vaikka markkinat kääntyivätkin takaisin nousuun syyskuun korjausliikkeen
jälkeen. Lokakuun aikana noin 2/3 Helsingin pörssin yhtiöistä julkaisi Q3 tuloksensa. Tulokset ovat olleet
erittäin vahvoja ja keskimäärin myös aavistuksen analyytikoiden ennusteiden yläpuolella. Liikevaihdon kasvu
vuoden takaiseen on ollut noin 13% ja tuloskasvu jopa 47%. Tulosten yhteydessä on huomattu, että edellä
mainitut ongelmat ovat iskeneet moneen yhtiöön ja joissakin osakkeessa on tämän seurauksena nähty
rajuja korjauksia.
Lokakuussa strategia tuotti indeksiä heikommin. Strategian sijoituksista paras tuotto tuli lokakuun aikana
ostetusta Outokummusta . Alipainot markkinalle jääneissä Koneessa, Elisassa ja Huhtamäessä toivat myös
hyvää suhteelliseen tuottoon. Isoimmat negatiiviset vaikutukset tulivat QT Groupista sekä Fortumista. Myös
Keskon ja Wärtsilän alipainot heikensivät tuottoa.
Kuukauden aikana strategiaan lisättiin neljä uutta yhtiötä. Vahvojen kasvunäkymien Harvia ja QT Group,
edullinen ja hyvät lyhyen välin näkymät omaava Outokumpu sekä mielestämme kohtuuttoman paljon lyhyen
aikavälin kustannuspaineista laskenut Huhtamäki. Konecranesin painoa kasvatettiin. Salkusta poistui Telia ja
Kemira. Vähensimme painoa Fortumissa, Nokiassa, Keskossa ja Nokian Renkaissa.Korkojen nousu,
kustannuspaineet, komponenttipula sekä Kiinan rakennusmarkkina ja energiapula olivat edelleen sijoittajien
huulilla vaikka markkinat kääntyivätkin takaisin nousuun syyskuun korjausliikkeen jälkeen. Lokakuun aikana
noin 2/3 Helsingin pörssin yhtiöistä julkaisi Q3 tuloksensa. Tulokset ovat olleet erittäin vahvoja ja
keskimäärin myös aavistuksen analyytikoiden ennusteiden yläpuolella. Liikevaihdon kasvu vuoden takaiseen
on ollut noin 13% ja tuloskasvu jopa 47%. Tulosten yhteydessä on huomattu, että edellä mainitut ongelmat
ovat iskeneet moneen yhtiöön ja joissakin osakkeessa on tämän seurauksena nähty rajuja
korjauksia.Lokakuussa strategia tuotti indeksiä heikommin. Strategian sijoituksista paras tuotto tuli lokakuun
aikana ostetusta Outokummusta . Alipainot markkinalle jääneissä Koneessa, Elisassa ja Huhtamäessä toivat
myös hyvää suhteelliseen tuottoon. Isoimmat negatiiviset vaikutukset tulivat QT Groupista sekä Fortumista.
Myös Keskon ja Wärtsilän alipainot heikensivät tuottoa.
Kuukauden aikana strategiaan lisättiin neljä uutta yhtiötä. Vahvojen kasvunäkymien Harvia ja QT Group,
edullinen ja hyvät lyhyen välin näkymät omaava Outokumpu sekä mielestämme kohtuuttoman paljon lyhyen
aikavälin kustannuspaineista laskenut Huhtamäki. Konecranesin painoa kasvatettiin. Salkusta poistui Telia ja
Kemira. Vähensimme painoa Fortumissa, Nokiassa, Keskossa ja Nokian Renkaissa.
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