Kuukausikatsaus 28.2.2022

Evli Ruotsi Pienyhtiöt B
Ruotsalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoittava osakerahasto (SEK-määräinen).

SALKUNHOITAJAN KATSAUS

PERUSTIEDOT

Täysimittainen hyökkäyssota suvereenia eurooppalaista
valtiota vastaan entisen suurvallan etsiessä sitä, minkä
sen johtaja kokee olleen sen mahdin loiston päivinä
(jotka ajoittunevat suurin piirtein Stalinin puhdistusten
aikaan, tämä toki vain arvauksena), ei ollut monenkaan
länsimaisen tarkkailijan todennäköisten tapahtumien
listalla vielä vähän aikaa sitten. Mutta tässä ollaan.
Jo pelkästään Ukrainaan rajoittuvan sodan vaikutukset
yhtiöihin, niiden liiketoimintaan ja toimintaympäristöön
ovat komplekseja ja arvaamattomia. Suoran liiketoiminnan osuus Venäjältä sen
sijaan on verrattain helposti selvitettävissä. Vaikka useilla yhtiöillä on liiketoimintaa
Venäjällä, se on yleensä marginaalista tai muutaman prosentin osuus
liikevaihdosta – Venäjä on väkirikkaudesta huolimatta heikon ostovoiman maa.
Rahaston salkussa NCAB:n liikevaihdosta n. 5 % tulee Venäjältä. Pelikehittäjien
Embracerin ja Paradoxin liikevaihdosta todennäköisesti jokin pieni osa tulee
Venäjältä, mutta isompi vaikutus on sillä, että molemmilla on työntekijöitä
kriisialueilla.
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Rahasto jäi vertailuindeksille helmikuussa. Suhteellista tuottoa verotti eniten
alipaino Bolidenissa (raaka-aineet voimakkaassa nousussa sodan takia). Suurin
positiivinen vaikutus oli rahaston alipaino Storskogenissa (Q4-raportti jäi
odotuksista). Helmikuussa kevensimme omistuksia NCAB:ssa ja Troaxissa ja
lisäsimme salkun muita osakkeita.
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SUOSITELTU SIJOITUSAIKA
Yli 7 vuotta

Vertailuindeksi

Historiallinen arvonkehitys ei ole tae tulevasta tuotosta

TUOTTO (%)

TUNNUSLUVUT (12 KK)
Rahasto

Vert. indeksi

Ero

Vuoden alusta
1 kuukausi

-23,61
-9,26

-18,54
-6,44

-5,07
-2,82

3 kuukautta
6 kuukautta

-22,32
-17,67

-15,97
-15,34

-6,35
-2,33

1 vuosi

3,91

9,42

-5,51

27,06
18,75
739,55
16,72
40,46

20,27
15,45
518,95
14,16
37,14

6,79
3,29
220,60
2,56
3,31

2020
2019

57,25
41,58

23,00
43,16

34,25
-1,57

2018

-3,06

-0,17

-2,89

3 vuotta, vuotuinen tuotto
5 vuotta, vuotuinen tuotto
Toiminnan alusta
Toiminnan alusta, vuotuinen tuotto
2021

B osuuden arvo, SEK
Rahaston koko, milj. SEK
Volatiliteetti, %
Sharpen luku
Tracking error, %
Information ratio
Selitysaste R2
Beta
Alfa, %
Aktiiviosuus, %
TER, %
Salkun kiertonopeus

Rahasto

Vert. indeksi

8 395,478
1 746,26
23,37
0,19
8,77
-0,63
0,88
1,17
-7,24
82,87
1,60
0,41

18,67
0,53
1,00
-

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.
©2021 MSCI ESG Research Inc. Reproduced by permission.
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Evli Ruotsi Pienyhtiöt B
VASTUULLISUUSARVOSANAT
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
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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 ESGriskit ja -mahdollisuudet toiminnassaan. Yhtiöitä vertaillaan oman toimialansa sisällä.
Rahaston vastuullisuusarvosana: perustuu MSCI:n metodologiaan ja huomioi markkinaarvopainotetun keskiarvon rahastossa olevien yhtiöiden ESG-arvosanoista, arvosanojen
kehityksen sekä B- ja CCC-arvosanojen osuuden.

HIILIJALANJÄLKI
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).
36

Hiilijalanjälki

Lue lisää rahaston vastuullisuudesta erikseen julkaistavasta ESG-raportista

”t CO2e/M$ liikevaihto)

SALKUN RAKENNE
Paino salkusta
Aktiivinen paino

Maat

Toimialat
Teollisuustuotteet ja -palvelut

-3,55 %

Informaatioteknologia

26,54 %

14,95 %

Kulutustavarat ja -palvelut

7,19 %

Viestintäpalvelut

9,54 %

Kiinteistösijoitus ja -palvelut
Terveydenhuolto

22,02 %
18,50 %
12,38 %

-7,75 %

Energia
Rahoitus

0,00 %

Iso-Britannia

-0,28 %

0,00 %

Muut ja käteinen

5,45 %

0,00 %

-0,14 %

0,00 %
0,00 %

4,39 %

4,67 %

Yrityskoko
< 5 mrd SEK
5-10 mrd SEK

6,37 %
-8,16 %

> 10 mrd SEK
Muut ja käteinen

Valuutat

15,51 %
2,57 %

-2,88 %
4,67 %

5,45 %

2,61 %

-0,06 %
-6,35 %

Muut ja käteinen

-0,23 %

3,29 %
-1,05 %

Yhdyskuntapalvelut

94,55 %

Tanska

3,79 %

-7,70 %

Päivittäistavarat

-4,95 %

6,20 %

-9,47 %

Perusteollisuus

Ruotsi

10 SUURINTA SIJOITUSTA
%
NCAB Group AB
Bufab AB

6,06
5,57

Sdiptech AB
Lagercrantz Group AB

4,82
4,16

HMS Networks AB

3,70

Green Landscaping Group AB
Paradox Interactive AB

3,51
3,42

Nyfosa AB
Embracer Group AB

3,28
3,21

Cibus Nordic Real Estate AB

2,92
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-0,09 %

EUR

0,09 %

Muut

77,25 %
4,67 %
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SEK

99,91 %
0,09 %
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OSUUSLAJITIEDOT
Osuuslaji

A

B

Toiminta alkanut
Valuutta

29.5.2008
SEK

29.5.2008
SEK

Osuuden arvo 28.2.2022
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio vuosittain, %

5 125,086
1,60

8 395,478
1,60

TER vuosittain, %
Markkinointilupa
ISIN
Bloomberg
WKN
Clean Share
Minimimerkintä
Tuotonjako
Kohderyhmä

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.
Hiilija lan jäljen mitta rina Evli käyttää Task Force on Clima te-re la ted Financial Disclo su res:n ”TCFD) suo situsten mu kaisesti salkku painoilla
paino tettua hiili-in ten siteettiä ”weigh ted ave ra ge carbon in ten sity). Sijoitusten hiili-in ten siteettilu vut poh jau tu vat MSCI:n tuotta miin päästötie toihin.
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.
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