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FIM Passiivinen Eurooppa
ESG C
Eurooppaan sijoittava passiivinen osakerahasto

Perustiedot

Olennaisimmat tapahtumat

Rahasto-osuuden arvo (EUR)

10,04
32

Rahaston pääoma (MEUR)
Osuudenomistajien lukumäärä

3

Elite-luokitus

-

Morningstar
Palkkiot
Merkintäpalkkio

0,00 %

Lunastuspalkkio

0,00 %

Hallinnointi- ja säilytyspalkkio

0,19 %

Noteerausvaluutta
Aloituspäivä

EUR
1.3.2019

Tunnisteet
ISIN

FI4000369582

Rahaston A-osuussarja tuotti -4,57 % ja C-sarja -4,56 % toukokuussa. Vertailuindeksi tuotti 4,94 %.
Maailman osakemarkkinat laskivat toukokuussa USA:n ja Kiinan välisen kauppasodan noustua
uudelleen pääotsikkoihin. Talouden kasvuvauhti on hidastunut viime vuoden lopulta lähtien,
eikä kauppasodan uusi tuleminen paranna sijoittajien riskinottohalukkuutta. Keskuspankkien ja
valtioiden tukitoimet ovat tässä ympäristössä tervetulleita. Todennäköisyys keskuspankkien
koronleikkauksille onkin noussut nopeasti. Euroopan keskuspankin (EKP) syyskuun kokouksen
osalta markkinoiden hinnoittelema todennäköisyys koronleikkaukselle lähestyy 40 %.
Todennäköisyys USA:n keskuspankin (FED) ohjauskoron leikkaukselle syyskuun kokouksessa on
jo 90 % tuntumassa.
Lähikuukausien talouden uutisvirta näyttää, onko keskuspankeilla perusteita ohjauskorkojen
laskulle kesän jälkeen. Sijoittajien varovaisuus näkyi toukokuussa turvasatamakysyntänä:
esimerkiksi Saksan ja USA:n valtionlainojen korot laskivat ja kullan hinta nousi.

Tuottokehitys
Jakso

Bloomberg
1 kuukautta
3 kuukautta
12 kuukautta
3 vuotta
5 vuotta
vuoden alusta
alusta

Kalenterivuosittain
Rahasto
vuotuinen
-4,56 %
0,40 %

Indeksi
vuotuinen
-4,94 %
0,28 %

Rahasto
kumulat.
-4,56 %
0,40 %

Indeksi
kumulat.
-4,94 %
0,28 %

Vuosi

Rahasto

Indeksi
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-

-

Historiallinen tuottokäyrä
Rahasto
Indeksi

€

1.3.2019 – 31.5.2019

10,4
10,2
10
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Maajakauma

Sijoitusten jakauma

Suurimmat 10 sijoitusta
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Maa

Nettoarvosta

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.

