
SALKUNHOITAJAN KATSAUS

Osakekurssit laskivat helmikuussa, kun Ukrainan sota ja 
Venäjää kohtaan asetetut pakotteet heikensivät 
entisestään alkuvuoden jo valmiiksi negatiivista 
markkinasentimenttiä. Evli Eurooppa ei sijoita venäläisiin 
osakkeisiin, eikä rahaston salkussa ole yhtiöitä, joiden 
liikevaihdosta merkittävä osa tulisi Venäjältä. Rahasto 
tuotti helmikuussa -3,93 %, kun vertailuindeksi tuotti 
-3,01 %. 
 
Toimialoittain tarkasteltuna osakevalinnalla oli 

negatiivinen nettovaikutus tuottoeroon. Haitallisimpia valinnat olivat 
teollisuustuotteissa ja -palveluissa ja hyödyllisimpiä terveydenhuollossa. 
Toimialapainojen kokonaisvaikutus tuottoeroon oli lähes neutraali, kun rahoituksen 
alipainosta saatu etu kumoutui muiden toimialapainojen yhteisvaikutuksella. 
Maittain tarkasteltuna tuottoeroa heikensivät maapainot, kuten Ruotsin ja Itävallan 
ylipainot, vaikka Saksan alipaino jonkin verran rahastoa hyödyttikin. 
Valuuttapainoista, lähinnä Ruotsin kruunun ylipainosta ja Sveitsin frangin 
alipainosta, koitui myös rahastolle pientä haittaa. Osakevalinnan nettovaikutus oli 
hieman positiivinen. Ranskassa ja Hollannissa valinnat olivat hyödyllisimpiä ja Iso- 
Britanniassa haitallisimpia. Yhtiötasolla negatiivisimmin tuottoeroon vaikuttivat 
sijoituksemme yhtiöihin Trelleborg, Andritz sekä IMI. Positiivisimmat vaikutukset 
olivat sijoituksillamme yhtiöihin Ipsen, Bunzl ja Randstad.
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Historiallinen arvonkehitys ei ole tae tulevasta tuotosta
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SUOSITELTU SIJOITUSAIKA

Yli 7 vuotta

TUOTTO (%)

Rahasto Vert. indeksi Ero
Vuoden alusta -9, 9 -6,28 -3,51
1 kuukausi -3,93 -3,01 -0,91
3 kuukautta -4,33 -0,94 -3,40
6 kuukautta -8,36 -1,95 -6,41
1 vuosi 8,41 15,43 - ,02
3 vuotta, vuotuinen tuotto 10,2 8,9 1,30
5 vuotta, vuotuinen tuotto 5,29 6,60 -1,30
Nykyisen strategian alusta 206,9 130, 5 6,21
Nykyisen strategian alusta, vuotuinen tuotto 9,86 ,26 2,60
Toiminnan alusta 66,14 63,10 3,04
Toiminnan alusta, vuotuinen tuotto 2,39 2,30 0,09
2021 2 ,14 24,9 2,1
2020 3,36 -3,02 6,39
2019 31,9 26,05 5,92
2018 -22,25 -10,5 -11,68

TUNNUSLUVUT (12 KK)

Rahasto Vert. indeksi
B osuuden arvo, EUR 166,145 -
Rahaston koko, milj. EUR 44,31 -
Volatiliteetti, % 12,26 10,03
Sharpen luku 0, 3 1,59
Tracking error, % 5,21 -
Information ratio -1,35 -
Selitysaste R2 0,83 -
Beta 1,11 1,00
Alfa, % -8,81 -
Aktiiviosuus, % 95,99 -
TER, % 1,60 -
Salkun kiertonopeus 0,45 -

Kuukausikatsaus 28.2.2022

Eurooppalaisiin yrityksiin sijoittava osakerahasto.
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Tämä kuukausikatsaus on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Katsaus ei ole kehotus merkitä tai lunastaa rahasto-osuuksia. Historiallinen arvonkehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja 
sijoittaja voi menettää rahastoon sijoittamiaan varoja. Ennen merkinnän tekemistä sijoittajan tulee tutustua rahaston avaintietoesitteeseen, sääntöihin ja rahastoesitteeseen, jotka saa maksutta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi osoitteesta www.evli.com. 
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Rahaston vastuullisuusarvosanat arvioivat rahaston sijoituksia vastuullisuustekijöiden kannalta. Rahastokohtainen arvosana-asteikko on parhaimmasta 
huonoimpaan AAA, AA, A, BBB, BB, B ja CCC. Sijoitusten ESG-arvosanojen jakauma perustuu MSCI:n ESG-analyysiin. MSCI on riippumaton ESG-analyysia tekevä 
yhtiö, jolla on laaja globaali ESG-tietokanta.

Vastuullisuusarvosana AAA

Ympäristö BBB

Yhteiskunta BBB

Hallintotapa A

Analyysin kattavuus ”%) 9

Erinomainen ”AAA) 
Erittäin hyvä ”AA) 

Hyvä ”A) 
Keskimääräinen ”BBB) 

Tyydyttävä ”BB) 
Heikko ”B) 

Erittäin heikko ”CCC)

ESG tulee sanoista Environmental, Social ja Governance ja tarkoittaa ympäristöön, yhteiskuntaan 
ja hyvään hallintotapaan liittyviä tekijöitä. 

ESG-arvosana: yhtiöiden analysointi ja arviointi sen perusteella, miten hyvin ne huomioivat ESG- 
riskit ja -mahdollisuudet toiminnassaan. Yhtiöitä vertaillaan oman toimialansa sisällä. 

Rahaston vastuullisuusarvosana: perustuu MSCI:n metodologiaan ja huomioi markkina- 
arvopainotetun keskiarvon rahastossa olevien yhtiöiden ESG-arvosanoista, arvosanojen 
kehityksen sekä B- ja CCC-arvosanojen osuuden.

Evli käyttää hiilijalanjäljen mittarina Task Force on Climate-related Financial Disclosures:n (TCFD) suositusten mukaisesti salkkupainoilla painotettua hiili-intensiteettiä 
(weighted average carbon intensity). MSCI:n tekemän analyysin perusteella salkkupainoilla painotetun hiili-intensiteetin arvot on jaoteltu seuraavasti: hyvin alhainen 
(0–15), alhainen (15–70), kohtuullinen (70–250), korkea (250–525) ja hyvin korkea (≥525).

Hiilijalanjälki 136
”t CO2e/M  liikevaihto)

Lue lisää rahaston vastuullisuudesta erikseen julkaistavasta ESG-raportista

Toimialat
Teollisuustuotteet ja -palvelut 

Päivittäistavarat 

Kulutustavarat ja -palvelut 

Terveydenhuolto 

Viestintäpalvelut 

Informaatioteknologia 

Rahoitus 

Perusteollisuus 

Energia 

Kiinteistösijoitus ja -palvelut 

Yhdyskuntapalvelut 

Muut ja käteinen

50,52 %35,90 %

9, 8 %-3,25 %

8, 0 %-2,21 %

,64 %- ,32 %

,15 %3,36 %

5,53 %-2,12 %

5,32 %-10,8  %

3,22 %-4,50 %

1,63 %-3,80 %

0,00 %-1,28 %

0,00 %-4,43 %

0,51 %0,51 %

Maat
Iso-Britannia

Alankomaat

Ranska

Ruotsi

Suomi

Sveitsi

Italia

Saksa 

Itävalta

Muut ja käteinen

26,34 %2,50 %

15,52 %8, 0 %

15,50 %-2,26 %

14,69 %9,2  %

6,82 %5,33 %

5,20 %-10, 4 %

4,98 %1,19 %

2,96 %-10,20 %

2,68 %2,36 %

5,31 %-6,16 %

Yrityskoko
 2 mrd EUR 

2 - 5 mrd EUR 

 5 mrd EUR 

Muut ja käteinen

11,53 %11,53 %

38,34 %3 ,8  %

49,62 %-49,91 %

0,51 %0,51 %

10 SUURINTA SIJOITUSTA
%

Ipsen SA 3, 1
Bun l PLC 3,42
Koninklijke Ahold Delhai e NV 3,08
Publicis Groupe SA 3,06
Aalberts NV 3,00
Reckitt Benckiser Group PLC 2,99
A imut Holding SpA 2,9
GEA Group AG 2,96
Wartsila OYJ Abp 2,92
IMI PLC 2,92

Valuutat
EUR

GBP

SEK

CHF

NOK

DKK

Muut

51,95 %2,41 %

26,54 %2, 0 %

14,86 %9,45 %

5,20 %-10, 4 %

1,44 %0,31 %

0,00 %-4,03 %

0,00 %-0,10 %

VASTUULLISUUSARVOSANAT

HIILIJALANJÄLKI

SALKUN RAKENNE

Evli Eurooppa B

Paino salkusta 
Aktiivinen paino
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SANASTO
Ak tii vio suus, % ku vaa, kuin ka pal jon ra has ton si säl tö ero aa ver tai luin dek sin si säl lös tä. Jos ak tii vi ses sa ra has tos sa on sa mat osak keet sa- 
moil la pai noil la kuin ver tai luin dek sis sä, sen ak tii vio suus % on nol la. Vas taa vas ti kor kea ak tii vio suus % tar koit taa suur ta poik kea maa ver tai- 
luin dek sis tä.
Al fa ku vaa sal kun hoi ta jan si joi tus va lin nan vai ku tus ta ra has ton tuot toon ver rat tu na vas taa van mark ki na ris kin omaa van in dek si sal kun tuot- 
toon eli ra has ton mark ki na ris kiin sä näh den saa vut ta maa li sä tuot toa.
Be ta ku vaa ra has ton ar von herk kyyt tä ver tai luin dek sin muu tok sil le. Ver tai luin dek sin ar von muut tues sa 1 % on odo tusar vo ra has ton ar von- 
muu tok sel le be ta x 1 %. Ra has ton ar von muu tok set ovat kes ki mää rin ver tai luin dek sin muu tok sia suu rem pia, jos be ta on suu rem pi kuin 1. 
Vas taa vas ti ra has ton ar von muu tok set ovat kes ki mää rin ver tai luin dek sin muu tok sia pie nem piä, jos be ta on pie nem pi kuin 1. 
Hii li ja lan jäl jen mit ta ri na Ev li käyt tää Task Force on Cli ma te-re la ted Fi nancial Disclo su res:n ”TCFD) suo si tus ten mu kai ses ti salk ku pai noil la
pai no tet tua hii li-in ten si teet tiä ”weigh ted ave ra ge car bon in ten si ty). Si joi tus ten hii li-in ten si teet ti lu vut poh jau tu vat MSCI:n tuot ta miin pääs tö- 
tie toi hin.
In for ma tion Ra tio ku vaa sal kun hoi ta jan ky kyä tuot taa pit käl lä ai ka vä lil lä li sä ar voa ak tii vi sel la sal kun hoi dol la. Mi kä li ra has ton In for ma tion
Ra tio on nol la, ra has ton tuot to on pit käl lä ai ka vä lil lä täs mäl leen yh tä suu ri kuin ver tai luin dek sin tuot to eli ra has to on voit ta nut ver tai luin dek- 
sin sä kes ki mää rin vii te nä vuo te na kym me nes tä. In for ma tion Ra tion kas vaes sa ver tai luin dek sin voit ta mi sen to den nä köi syys li sään tyy: jos IR 
= 0,5 ra has to on voit ta nut ver tai luin dek sin sä kes ki mää rin seit se mä nä vuo te na kym me nes tä ja jos IR = 1,0 ra has to on voit ta nut ver tai luin- 
dek sin sä kes ki mää rin 8,5 vuo te na kym me nes tä.
Sal kun kier to no peus ku vaa ra has ton ar vo pa pe rei den vaih tu vuut ta tie tyl lä ajan jak sol la. Sal kun kier to no peus las ke taan vä hen tä mäl lä ra- 
has ton os ta mien ja myy mien ar vo pa pe rei den yh teen las ke tus ta ar vos ta ”X+Y, EUR) ra has to-osuuk sien mer kin tö jen ja lu nas tus ten yh teen- 
las ket tu ar vo ”S+T, EUR). Kier to no peus on edel lä mai nit tu ero tus jaet tu na kes ki mää räi sel lä ra has ton mark ki na-ar vol la, jo ka on las ket tu päi- 
vä koh tai sis ta mark ki na-ar vois ta vii meis ten 12 kuu kau den ajal ta. Jos esi mer kik si kaik ki ra has ton ar vo pa pe rit on myy ty ja ti lal le os tet tu uu det
12 kuu kau den jak son ai ka na, on sal kun kier to no peus 1. Sal kun kier to no peus = ””X + Y) - ”S + T)) / M x 100 / 2, jos sa X = Ar vo pa pe rien os- 
tot, Y = Ar vo pa pe rien myyn nit, S = Ra has ton ra has to-osuuk sien liik kee seen las kut / mer kin nät, T = Ra has ton ra has to-osuuk sien mi tä töin nit / 
lu nas tuk set, M = Net to va ro jen kes ki mää räi nen ko ko nai sar vo.
Se li ty sas te ku vaa ra has ton ar von ke hi tyk sen riip pu vuut ta in dek sin ar von ke hi tyk ses tä. Se li ty sas te on kor re laa tio ko ro tet tu na toi seen po tens- 
siin. 
SFDR-luo kit te lu Tie don an toa se tuk sen mu kai ses ti ar tikla 8 luo kit te lun mu kai set ra has tot edis tä vät mui den omi nai suuk sien ohel la ym pä ris- 
töön ja/tai yh teis kun taan liit ty viä omi nai suuk sia ja ar tikla 9 luo ki tel tu jen ra has to jen ta voit tee na on kes tä vien si joi tuk sien te ke mi nen. Muut ra- 
has tot huo mioi vat si joi tus pää tök sis sään vain kes tä vyys ris kit ”ar tikla 6 luo ki tel lut ra has tot).
Shar pen lu ku ker too tuo ton suu ruu den suh tees sa sen saa vut ta mi sek si otet tuun ris kiin. Shar pen lu ku ker too, kuin ka pal jon enem män ra- 
has to on tuot ta nut ver rat tu na ris kit tö mään tal le tuk seen yh tä vo la ti li teet ti pro sent tia koh ti. Mi tä suu rem pi po si tii vi nen Shar pen lu ku, si tä pa- 
rem pi on tuo ton ja ris kin vä li nen suh de.
TER ”To tal Ex pen se Ra tio) ku vaa ra has ton ko ko nais ku lu jen osuut ta ra has ton kes ki mää räi ses tä pää omas ta pro sent tei na vuo si ta sol la. Ku- 
lui hin las ke taan kuu lu vak si kaik ki ra has ton hal lin noin ti- ja säi ly tys palk kiot se kä mah dol li set tuot to si don nai set palk kiot, mut ta ei ar vo pa pe- 
rien kau pan käyn ti palk kioi ta. TER = A + B + C + D, jos sa A = Ra has ton pää omas ta ve loi tet ta va hal lin noin ti palk kio, B = Ra has ton pää omas ta
mah dol li ses ti erik seen ve loi tet ta va säi ly tys palk kio, C = Ra has ton pää omas ta mah dol li ses ti ve loi tet ta vat ti lin hoi to- ja muut pank ki ku lut, D = 
Mah dol li set muut palk kiot, joi ta ky sei sen ra has ton sään tö jen mu kaan voi daan ve loit taa suo raan ra has ton pää omas ta.
Trac king Er ror ker too ak tii vi sen sal kun hoi don ris kis tä suh tees sa ver tai luin dek sin ris kiin. Mi tä suu rem pi lu ku, si tä enem män ra has ton ar von- 
muu tok set poik kea vat ver tai luin dek sin ar von muu tok sis ta. Jos trac king er ror on 5 %, poik ke aa ra has ton tuot to noin kah te na vuo te na kol- 
mes ta ± 5 % ver tai luin dek sin tuo tos ta. Trac king er ror on nol la, mi kä li ra has ton si joi tus koh tei den suh teel li set pai not ovat täs mäl leen sa mat
kuin ver tai luin dek sis sä. Trac king er ror kas vaa, jos si joi tus koh tei den pai no ja muu te taan suh tees sa ver tai luin dek sin pai noi hin.
Vo la ti li teet ti on ra hoi tus mark ki noil la ylei ses ti käy tet ty ris kin mit ta ri, jo ka ku vaa in stru men tin tai sal kun tuo ton vaih te lua. Mi tä suu rem pi vo la ti- 
li teet ti, si tä enem män tuot to vaih te lee eli si tä suu rem pi ris ki si joi tus koh tee seen si säl tyy. Jos ra has ton odo tet ta vis sa ole va tuot to on 12 % ja 
vo la ti li teet ti 20 %, on ra has ton tuot to noin kah te na vuo te na kol mes ta 12 ± 20 % eli -8 ja +32 %:n vä lil lä. Vo la ti li teet ti on las ket tu viik ko tuot to- 
jen kes ki ha jon nas ta ja skaa lat tu vuo tui sek si pro sent ti lu vuk si.
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Tuotonjako Vuosittain Kerryttää pääomaa Kerryttää pääomaa
Kohderyhmä Yksityishenkilö Yksityishenkilö Instituutio
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Evli Pankki
Tä mä jul kai su on tar koi tet tu ai noas taan asiak kaan yk si tyi seen ja omaan käyt töön. Kat saus pe rus tuu läh tei siin, joi ta EvIi Pank ki Oyj pi tää luo tet ta vi na. Ev li Pank ki Oyj tai sen työn te ki jät ei vät ta kaa kat sauk ses sa an net tu jen tie to jen, mie li pi tei den, ar vioi den tai en nus tei den oi- 
keel li suut ta, tark kuut ta tai täy del li syyt tä, ei vät kä vas taa va hin gois ta, joi ta jul kai sun käy tös tä mah dol li ses ti ai heu tuu. EvIi Pank ki Oyj ei vas taa jul kai sun mah dol li ses ti si säl tä mäs tä kol man nen os a puo len tuot ta mas ta tai jul kai se mas ta ma te ri aa lis ta tai tie dois ta. Kat sauk ses sa
an net tu ja tie to ja ei ole tar koi tet tu si joi tus neu vok si tai ke ho tuk sek si os taa tai myy dä ra hoi tus vä li net tä. His to rial li nen ke hi tys ei ole tae tu le vis ta tuo tois ta. Tä tä jul kai sua ei saa ko pioi da, ja kaa tai jul kais ta Yh dys val lois sa ei kä si tä ole tar koi tet tu Yh dys val tain kan sa lai sil le. Jul- 
kai sua ei ole myös kään tar koi tet tu hen ki löil le, jot ka asu vat val tios sa, jon ka oi keus jär jes tyk sen mu kaan EvIi Pank ki Oyj:n har joit ta ma toi min ta ei ole auk to ri soi tu. Tä tä jul kai sua tai sen osaa ei saa ko pioi da, ja kaa tai jul kais ta il man EvIi Pank ki Oyj:n etu kä teen an ta maa kir jal- 
lis ta lu paa. Kaik ki oi keu det pi dä te tään.
Läh teet: Ev li, MSCI, Mor nings tar, Bloom berg.
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