
SALKUNHOITAJAN KATSAUS

Helmikuussa korot ensin nousivat, kun markkinat alkoivat hinnoitella EKP:n 
nopeutettuja koronnostoja inflaation vuoksi. Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheutti 
loppukuusta korkoerojen nopean levenemisen. Pohjoismaiset lainat ovat usein 
vaihtuvakorkoisia ja kiinteäkorkoisetkin melko lyhyitä, jolloin korkoherkkyys ei ole 
kovin suurta. 
 
Rahaston kuukausituotto oli negatiivinen -2,61 % korkojen nousun ja korkoerojen 
levenemisen vuoksi. Rahastolla ei ole sijoituksia venäläisiin yhtiöihin, ja 
salkkuyhtiöiden liikevaihdosta hyvin pieni osa tulee Venäjältä. Myöskin rahaston 
yhtiöiden suorat riskit nouseviin energiahintoihin ovat pienet. Rahaston tuottotaso 
on noin 4,08 % euroihin suojattuna.
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Salkunhoitaja Jani Kurppa, Juhamatti
Pukka

Vertailuindeksi Rahastolla ei ole
vertailuindeksiä

ISIN FI4000455977
Toiminta alkanut 2.2.2021
Morningstar Rahastoluokka Korko pitkä määräaikainen
Morningstar Rating -
SFDR-luokittelu Artikla 8
Vastuullisuusarvosana A
Hiilijalanjälki ”t CO2e/M$ liikevaihto): 167
Merkintäpalkkio, % -
Lunastuspalkkio, % -
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio p.a., % 0,75
Tuottosidonnainen palkkio, % -
UCITS IV Kyllä

Historiallinen arvonkehitys ei ole tae tulevasta tuotosta
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Lue lisää rahaston riskeistä ja riskiluokan laskemisesta
avaintietoesitteestä

SUOSITELTU SIJOITUSAIKA

31.12.2025 saakka

TUOTTO (%)

Rahasto
Vuoden alusta -2,75
1 kuukausi -2,61
3 kuukautta -2,40
6 kuukautta -2,65
1 vuosi -1,64
Toiminnan alusta -1,67
Toiminnan alusta, vuotuinen tuotto -1,56

TUNNUSLUVUT (12 KK)

Rahasto
B osuuden arvo, EUR 98,327
Rahaston koko, milj. EUR 43,51
Volatiliteetti, % 1,42
Sharpen luku -0,77
Tracking error, % -
Information ratio -
Selitysaste R2 -
Beta -
Alfa, % -
TER, % 0,75
Salkun kiertonopeus -9,14
Modifioitu duraatio 1,36
Tuottotaso ”YTM), % 4,08
YTW, % 4,08
Luottoluokka BB-

Kuukausikatsaus 28.2.2022

Pohjoismaisiin yrityslainoihin sijoittava määräaikainen rahasto.
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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 A

Ympäristö BBB

Yhteiskunta BBB

Hallintotapa A

Analyysin kattavuus ”%) 45

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 167
”t CO2e/M$ liikevaihto)

Lue lisää rahaston vastuullisuudesta erikseen julkaistavasta ESG-raportista

Toimialat
Informaatioteknologia ja elektroniikka

Muut palvelut

Rahoituspalvelut

Perusteollisuus

Kiinteistösijoitus ja -palvelut

Kuljetus ja liikenne

Yhdyskuntapalvelut

Kuluttajatuotteet

Tuotantohyödykkeet

Terveydenhuolto

Media

Autoteollisuus

Vähittäiskauppa

Tietoliikennepalvelut

Käteinen

21,48 %1,22 %

15,39 %0,94 %

11,34 %-0,03 %

10,76 %0,51 %

8,16 %-0,26 %

5,58 %-0,07 %

5,14 %-0,05 %

4,00 %0,67 %

3,41 %-0,03 %

3,24 %0,90 %

3,12 %-0,11 %

2,96 %-0,07 %

1,57 %-0,26 %

0,36 %-1,77 %

3,49 %-1,58 %

Liikkeeseenlaskijat, maittain
Ruotsi

Norja

Suomi

Tanska

Käteinen

43,44 %1,47 %

34,74 %0,43 %

16,49 %-0,36 %

1,85 %0,05 %

3,49 %-1,58 %

Luottoluokitukset
BBB

BB

B

CCC

Ilman luottoluokitusta

Käteinen

4,76 %2,50 %

10,23 %-2,00 %

11,78 %0,51 %

1,04 %-0,02 %

68,70 %0,59 %

3,49 %-1,58 %

10 SUURINTA SIJOITUSTA
%

Abax As 23.6.2025 6.48% Callable Floating 3,51
Cargotec Oyj 23.9.2026 1.625% At Maturity Fixed 3,40
Heimstaden 9.3.2026 4.25% Callable Fixed 3,37
Dometic Group Ab 8.5.2026 3% Callable Fixed 3,30
Bellman Group 10.2.2026 4.949% At Maturity Floating 3,30
Bewi Asa 3.9.2026 2.601% Callable Floating 3,20
Crayon Group 15.7.2025 3.95% Callable Floating 3,17
Finnair Senior Unsecured Fixed Rate Notes 3,17
Stillfront Group 19.5.2025 2.72% Callable Floating 3,12
PHM Group Senior Secured Notes EUR18.06.2026 2,99

10 SUURINTA LIIKKEESEENLASKIJAA
%

ABAX AS 3,51
CARGOTEC OYJ 3,40
Heimstaden AB 3,37
Dometic Group AB 3,30
Bellman Group AB 3,30
BEWi ASA 3,20
Crayon Group Holding ASA 3,17
FINNAIR OYJ 3,17
Stillfront Group AB 3,12
PHM GROUP HOLDING OY 2,99

VASTUULLISUUSARVOSANAT

HIILIJALANJÄLKI

SALKUN RAKENNE
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Paino salkusta
Muutos 3 kk
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SANASTO
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.
Du raa tio on kor koa mak sa van ar vo pa pe rin kes ki mää räi nen jäl jel lä ole va ta kai sin mak suai ka vuo si na. Mo di fioi tu du raa tio ku vaa ar vo pa pe- 
rin hin nan herk kyyt tä ylei sen kor ko ta son muu tok siin. Mi tä suu rem pi du raa tio, si tä suu rem pi on ra has ton kor ko ris ki.
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.
OAS ku vaa ra has ton si joi tus ten kes ki mää räis tä kor koe roa vas taa van pi tui siin val tion lai noi hin kor ko pis tei nä ”0,01 %-yks.). Mit taa yri tys lai no- 
jen li sä tuot toa ris kit tö män kor ko ta son pääl le.
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.
Tuot to ta so ”YTM), % Las ken nal li nen vuo tui nen tuot to ta so erä päi vään ”yield to ma tu ri ty).
YTW, % Ma ta lin las ken nal li nen vuo tui nen tuot to ta so, jos lai noil la on mah dol li suus erään tyä en nen ai kai ses ti ”yield to worst).
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Kotipaikka Suomi
Kaupankäyntifrekvenssi Päivittäin
Selvitysaika Kauppapäivä + 2
Toimeksiantojen katkoaika 14:00 EET ”Kauppapäivä)
Valuutta EUR
Säilytysyhteisö Skandinaviska Enskilda

Banken AB ”publ) Helsingin
sivukonttori

Tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy
Arvonlaskenta-, rahastorekisteri- ja
rahastoyhtiö

Evli-Rahastoyhtiö Oy

GIPS-laatusertifioitu Kyllä
Merkintämuoto Rahasto-osuudet tai valuutta

OSUUSLAJITIEDOT
Osuuslaji A B QA CA CB ASEK BSEK
Toiminta alkanut 2.2.2021 2.2.2021 2.2.2021 2.2.2021 2.2.2021 2.2.2021 2.2.2021
Valuutta EUR EUR EUR EUR EUR SEK SEK
Osuuden arvo 28.2.2022 98,327 98,327 98,328 98,453 98,453 988,228 987,34
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio vuosittain, % 0,75 0,75 0,75 0,60 0,60 0,75 0,75
TER vuosittain, % 0,75 0,75 0,75 0,60 0,60 0,75 0,75
Markkinointilupa FI,ES,DE FI,FR,ES FI,ES,DE FI,ES FI,FR,ES FI,SE FI,SE
ISIN FI4000455969 FI4000455977 FI4000476874 FI4000456017 FI4000456025 FI4000456033 FI4000456041
Bloomberg EV2TMAE FH EV2TMBE FH EV2TMQA FH EV2TMEN FH EV2TMCE FH EV2TMEA FH EV2TMEB FH
WKN A2QLT2 - A2QLT3 - - - -
Clean Share Ei Ei Ei Kyllä Kyllä Ei Ei
Minimimerkintä 5 000 1 000 5 000 5 000 1 000 50 000 10 000
Tuotonjako Vuosittain Kerryttää pääomaa Neljännesvuosittain Vuosittain Kerryttää pääomaa Vuosittain Kerryttää pääomaa
Kohderyhmä Yksityishenkilö Yksityishenkilö Yksityishenkilö Yksityishenkilö Yksityishenkilö Yksityishenkilö Yksityishenkilö
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VASTUUVAPAUSLAUSEKE

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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