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FIM Multifactor Osake
Eurooppa C
Faktoristrategiaa noudattava osakerahasto

Perustiedot

Rahastonhoitajan kommentti

Rahastonhoitaja

Rahaston A-osuussarja tuotti -5,79 % ja C-sarja -5,77 % joulukuussa. Vertailuindeksi tuotti 5,53 %.

Timo Rossi

Joulukuussa faktoriominaisuuksiltaan Euroopassa parhaiten suhteessa koko markkinaan tuottivat
momentum- (-4,9 %) ja laatuosakkeet (-5,0 %). Alhaisin tuotto vastaavasti oli arvo- (-5,9 %) ja
kasvuyritysten osakkeilla (-5,3 %).
Rahaston osakkeista parhaiten tuottivat Anglo American (+10,3 %), Ericsson LM (+4,4 %) ja
Rio Tinto (+3,6 %). Eniten laskivat Standard Life Aberdeen (-4,4 %), Faurecia (-3,9 %) ja Novo
Nordisk (-2,6 %).
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Historiallinen tuottokäyrä
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Maajakauma

Sijoitusten jakauma

Suurimmat 10 sijoitusta
Arvopaperi

Toimiala

Maa

Nettoarvosta

Tunnusluvut
Rahasto

Indeksi

Volatiliteetti
– on riskimittari, joka kuvaa rahaston
päivittäisen tuoton keskihajontaa kuluneelle
12 kuukaudelle

-

-

Beta
– mittaa rahaston markkinariskiä ja sen tuoton
riippuvuutta markkinoiden keskimääräisestä
tuotosta.

-

-

Sijoitusaste

-

-

Tracking Error
– kertoo, kuinka paljon rahaston tuotto on
poikennut vertailuindeksin tuotosta.

-

-

Informaatiosuhde
– on salkun ja indeksin tuottoeron suhde
tracking erroriin. Se kertoo, kuinka paljon
vuotuista lisätuottoa on saatu.

-

-

Sharpen luku
– mittaa riskittömälle korolle saatua lisätuottoa
suhteessa tuoton volatiliteettiin.

-

-

Arvopapereiden lukumäärä

-

Rahaston arvo lasketaan jokaiselle pankkipäivälle (arvostuspäivä).
Rahaston arvo ilmoitetaan euroina.
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Tämä ei ole kehotus merkitä sijoitusrahasto-osuuksia. Raportti on FIM Varainhoito Oy:n tuottama vapaamuotoinen informaatio rahastosta.
Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä
mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei myöskään ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo
voi nousta ja laskea, ja sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden
mukaan, ja myös valuuttakurssien muutokset sekä rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai
toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi
sijoittaa varansa. Rahastojen tunnusluvut on laskettu viimeisten 12 kuukauden ajalta. Kaikkien rahastojen tuotot perustuvat kasvuosuuksiin.
Raportti sekä tiedonantovelvollisuuden mukainen rahastoesite on saatavilla maksutta rahastoyhtiöstä tai verkkopalvelusta www.fim.com. *Eliteja Morningstar-luokitukset ovat katsauksen tekohetkellä tuoreimmat saatavilla olevat luokitusarvot. Rahaston palkkiot on esitetty rahaston
avaintietoesitteessä ja FIM Sijoitusrahastojen hinnastossa.

