Kuukausikatsaus 28.2.2022

Evli Q7 B

Maailmanlaajuisesti osakkeisiin ja korkoinstrumentteihin sijoittava yhdistelmärahasto.

SALKUNHOITAJAN KATSAUS

PERUSTIEDOT

Erikoissijoitusrahasto Evli Q7 on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa
maailmanlaajuisesti osakkeisiin ja korkoinstrumentteihin. Sijoitukset tehdään
pääsääntöisesti sijoitusrahastojen, ETF-rahastojen, indeksijohdannaisten tai
muiden likvidien sijoituskohteiden kautta.
Rahastolla ei ole rajoituksia osake- ja korkosijoitusten suhteelle ja rahasto voi
tarvittaessa sijoittaa kaikki varansa pelkästään joko osake- tai korkomarkkinoille.
Rahasto voi käyttää ns. vipua sijoitustoiminnassaan maksimissaan 1,5 kertaisesti
saavuttaakseen tarvittaessa halutun riskitason. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös
johdannaissopimuksiin sekä suojaustarkoituksessa että osana rahaston
tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa.
Vaihtoehtorahastona Evli Q7 voi poiketa sijoitusrahastolain sijoitustoimintaa ja
sijoitusrajoituksia koskevista vaatimuksista. Rahasto voi käyttää velkavipua
sijoitustoiminnassaan sekä sijoittaa varojaan hyödykejohdannaissopimuksiin.
Rahaston sijoitussalkku voi olla vähemmän hajautettu kuin tavallisilla
sijoitusrahastoilla. Rahaston aktiivisesta sijoitusstrategiasta johtuen voi rahaston
kiertonopeus nousta tavanomaista korkeammaksi. Rahastolla ei ole virallista
vertailuindeksiä eikä toimiala- tai maakohtaisia rajoitteita maantieteellisen
sijoitusalueensa sisällä.
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Tuottosidonnainen palkkio on 20 % siitä tuottoluvusta, joka määritetty rahaston
säännöissä määrätyllä tavalla. Jotta tuottosidonnaista palkkiota voidaan veloittaa,
rahasto-osuussarjan tulee saavuttaa korkein historiallinen arvonsa ja osuussarjan tuoton
tulee ylittää kynnystuotto 3 % jokaisesta arvonlaskentapäivästä laskettuna viimeisen
24 kuukauden ajalta. Huom! IA- ja IB-sarjan hallinnointi- ja säilytyspalkkio on 0,30 %
p.a. ja tuottosidonnainen palkkio on 10 %.

RISKI-TUOTTOPROFIILI

%

Pienempi riski
Tyypillisesti pienemmät tuotot

07.10.2016 – 28.02.2022

30

1

20

2

3

Suurempi riski
Tyypillisesti suuremmat tuotot

4

5

6

7

Lue lisää rahaston riskeistä ja riskiluokan laskemisesta
avaintietoesitteestä

10
0
2017

2018

2019

2020

2021

SUOSITELTU SIJOITUSAIKA
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Historiallinen arvonkehitys ei ole tae tulevasta tuotosta
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1,26

Salkun kiertonopeus

2,38

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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Evli Q7 B
VIISI SUURINTA SIJOITUSTA

RISKIJAKAUMA
%

Evli Euro Liquidity B
Xetra-Gold

34,09
17,94

Evli Short Corporate Bond B
Evli Finland Select B

14,91
0,55

Evli Finnish Small Cap B

0,38

Rahamarkkinasijoitukset 31,69 %
Osakkeet 26,01 %
Obligaatiot 24,37 %
Vaihtoehtoiset sijoitukset 17,94 %
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SANASTO
Aktiivio suus, % ku vaa, kuin ka paljon ra haston sisältö ero aa vertailuin deksin sisällöstä. Jos aktiivisessa ra hastossa on sa mat osakkeet samoilla painoilla kuin vertailuin deksissä, sen aktiivio suus % on nolla. Vastaa vasti kor kea aktiivio suus % tarkoittaa suurta poikkea maa vertailuin deksistä.
Alfa ku vaa salkun hoita jan sijoitusva lin nan vaiku tusta ra haston tuottoon verrattu na vastaa van markkina riskin omaa van in deksisalkun tuottoon eli ra haston markkina riskiin sä näh den saa vutta maa lisä tuottoa.
Be ta ku vaa ra haston arvon herkkyyttä vertailuin deksin muu toksille. Vertailuin deksin arvon muuttuessa 1 % on odo tusarvo ra haston arvonmuu tokselle be ta x 1 %. Ra haston arvon muu tokset ovat keskimää rin vertailuin deksin muu toksia suu rempia, jos be ta on suu rempi kuin 1.
Vastaa vasti ra haston arvon muu tokset ovat keskimää rin vertailuin deksin muu toksia pie nempiä, jos be ta on pie nempi kuin 1.
In forma tion Ra tio ku vaa salkun hoita jan kykyä tuottaa pitkällä aika vä lillä lisä arvoa aktiivisella salkun hoidolla. Mikä li ra haston In forma tion
Ra tio on nolla, ra haston tuotto on pitkällä aika vä lillä täsmälleen yh tä suu ri kuin ver tailuin deksin tuotto eli ra hasto on voitta nut vertailuin deksin sä keskimää rin viite nä vuo te na kymme nestä. In forma tion Ra tion kasvaessa vertailuin deksin voitta misen to den nä köisyys lisään tyy: jos IR
= 0,5 ra hasto on voitta nut vertailuin deksin sä keskimää rin seitse mä nä vuo te na kymme nestä ja jos IR = 1,0 ra hasto on voitta nut vertailuindeksin sä keskimää rin 8,5 vuo te na kymme nestä.
Salkun kierto no peus ku vaa ra haston arvo pa pe reiden vaih tu vuutta tie tyllä ajan jaksolla. Salkun kierto no peus laske taan vä hen tä mällä rahaston osta mien ja myymien arvo pa pe reiden yh teen laske tusta arvosta ”X+Y, EUR) ra hasto-osuuksien merkin tö jen ja lu nastusten yh teenlaskettu arvo ”S+T, EUR). Kierto no peus on edellä mainittu ero tus jaettu na keskimää räisellä ra haston markkina-arvolla, jo ka on laskettu päivä koh taisista markkina-arvoista viimeisten 12 kuu kau den ajalta. Jos esimerkiksi kaikki ra haston arvo pa pe rit on myyty ja tilalle ostettu uu det
12 kuu kau den jakson aika na, on salkun kierto no peus 1. Salkun kierto no peus = ””X + Y) - ”S + T)) / M x 100 / 2, jossa X = Arvo pa pe rien ostot, Y = Arvo pa pe rien myyn nit, S = Ra haston ra hasto-osuuksien liikkee seen laskut / merkin nät, T = Ra haston ra hasto-osuuksien mitä töin nit /
lu nastukset, M = Netto va ro jen keskimää räinen ko ko naisarvo.
Se litysaste ku vaa ra haston arvon ke hityksen riip pu vuutta in deksin arvon ke hityksestä. Se litysaste on korre laa tio ko ro tettu na toiseen po tenssiin.
SFDR-luo kitte lu Tie don an toa se tuksen mu kaisesti artikla 8 luo kitte lun mu kaiset ra hastot edistä vät muiden ominaisuuksien ohella ympä ristöön ja/tai yh teiskun taan liittyviä ominaisuuksia ja artikla 9 luo kiteltu jen ra hasto jen ta voittee na on kestä vien sijoituksien te ke minen. Muut rahastot huo mioivat sijoituspää töksissään vain kestä vyysriskit ”artikla 6 luo kitellut ra hastot).
Sharpen lu ku kertoo tuo ton suu ruu den suh teessa sen saa vutta miseksi otettuun riskiin. Sharpen lu ku kertoo, kuin ka paljon enemmän rahasto on tuotta nut verrattu na riskittö mään talle tukseen yh tä vo la tiliteettipro senttia koh ti. Mitä suu rempi po sitiivinen Shar pen lu ku, sitä parempi on tuo ton ja riskin vä linen suh de.
TER ”To tal Expen se Ra tio) ku vaa ra haston ko ko naisku lu jen osuutta ra haston keskimää räisestä pää omasta pro sentteina vuo sita solla. Kuluihin laske taan kuu lu vaksi kaikki ra haston hallin noin ti- ja säilytyspalkkiot se kä mah dolliset tuotto sidon naiset palkkiot, mutta ei arvo pa perien kau pan käyn tipalkkioita. TER = A + B + C + D, jossa A = Ra haston pää omasta ve loitetta va hallin noin tipalkkio, B = Ra haston pää omasta
mah dollisesti erikseen ve loitetta va säilytyspalkkio, C = Ra haston pää omasta mah dollisesti ve loitetta vat tilin hoito- ja muut pankkiku lut, D =
Mah dolliset muut palkkiot, joita kyseisen ra haston sään tö jen mu kaan voidaan ve loittaa suo raan ra haston pää omasta.
Tracking Error kertoo aktiivisen salkun hoidon riskistä suh teessa vertailuin deksin riskiin. Mitä suu rempi lu ku, sitä enemmän ra haston arvonmuu tokset poikkea vat vertailuin deksin arvon muu toksista. Jos tracking error on 5 %, poikke aa ra haston tuotto noin kah te na vuo te na kolmesta ± 5 % vertailuin deksin tuo tosta. Tracking error on nolla, mikä li ra haston sijoituskoh teiden suh teelliset painot ovat täsmälleen sa mat
kuin vertailuin deksissä. Tracking error kasvaa, jos sijoituskoh teiden paino ja muu te taan suh teessa vertailuin deksin painoihin.
Vo la tiliteetti on ra hoitusmarkkinoilla yleisesti käytetty riskin mitta ri, jo ka ku vaa in stru men tin tai salkun tuo ton vaih te lua. Mitä suu rempi vo la tiliteetti, sitä enemmän tuotto vaih te lee eli sitä suu rempi riski sijoituskoh tee seen sisältyy. Jos ra haston odo tetta vissa ole va tuotto on 12 % ja
vo la tiliteetti 20 %, on ra haston tuotto noin kah te na vuo te na kolmesta 12 ± 20 % eli -8 ja +32 %:n vä lillä. Vo la tiliteetti on laskettu viikko tuottojen keskiha jon nasta ja skaa lattu vuo tuiseksi pro senttilu vuksi.
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VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Evli Pankki

Tämä jul kai su on tarkoi tettu ai noas taan asiak kaan yk si tyi seen ja omaan käyttöön. Katsaus perus tuu lähtei siin, joi ta EvIi Pank ki Oyj pi tää luotettavi na. Ev li Pank ki Oyj tai sen työnteki jät ei vät takaa katsauk ses sa annettujen tietojen, mieli pi tei den, arvioi den tai ennus tei den oikeel li suutta, tark kuutta tai täy del li syyttä, ei vätkä vas taa vahingois ta, joi ta jul kai sun käy tös tä mahdol li ses ti ai heutuu. EvIi Pank ki Oyj ei vas taa jul kai sun mahdol li ses ti si säl tämäs tä kol mannen os apuolen tuottamas ta tai jul kai semas ta materi aalis ta tai tiedois ta. Katsauk ses sa
annettuja tietoja ei ole tarkoi tettu si joi tus neuvok si tai kehotuk sek si os taa tai myy dä rahoi tus väli nettä. His torial li nen kehi tys ei ole tae tulevis ta tuotois ta. Tätä jul kai sua ei saa kopioi da, jakaa tai jul kais ta Yhdys val lois sa ei kä si tä ole tarkoi tettu Yhdys val tain kansalai sil le. Julkai sua ei ole myös kään tarkoi tettu henki löil le, jotka asuvat val tios sa, jonka oi keus järjes tyk sen mukaan EvIi Pank ki Oyj:n harjoittama toi minta ei ole auk tori soi tu. Tätä jul kai sua tai sen osaa ei saa kopioi da, jakaa tai jul kais ta il man EvIi Pank ki Oyj:n etukäteen antamaa kirjallis ta lupaa. Kaik ki oi keudet pi dätetään.
Lähteet: Ev li, MSCI, Mornings tar, Bloomberg.

Morningstar

©2021 Mornings tar, Inc. All rights reserved. The information contai ned herein: ”1) is proprietary to Mornings tar and/or its content provi ders; ”2) may not be copied or di stri buted; and ”3) is not warranted to be accurate, complete, or ti mely. Neither Mornings tar nor its content provi ders
are res ponsible for any damages or los ses ari sing from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.

MSCI ESG Research

©2021 MSCI ESG Research Inc. Reproduced by permission.
Although Ev li Bank Plc.’s information provi ders, including without li mi tation, MSCI ESG Research Inc. and its affi liates ”the ESG Parties ), obtain information from sources they consi der reliable, none of the ESG Parties warrants or guarantees the ori gi nali ty, accuracy and/or
completeness of any data herein. None of the ESG Parties makes any express or implied warranties of any kind, and the ESG Parties hereby express ly disclaim all warranties of merc hantabi li ty and fitness for a particular purpose, with res pect to any data herein. None of the
ESG Parties shall have any liabi li ty for any errors or omis sions in connec tion with any data herein. Further, without li mi ting any of the foregoing, in no event shall any of the ESG Parties have any liabi li ty for any di rect, indi rect, special, puni ti ve, consequential or any other damages ”including lost profits) even if noti fied of the pos si bi li ty of such damages.
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