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Fonden avkastade 0,38 procent och jämförelseindexet -0,13 procent i februari.
Ari Pakarinen

Bland de viktigaste aktiemarknaderna gav USA (+3,0 %) och Europa (+2,5 %) bäst avkastning.
Avkastningen från de övriga regionerna var också positiv. I Japan var uppgången 1,6 procent och
på tillväxtmarknaderna 1,2 procent. Värdet på euron sjönk något (-0,5 %) mot US-dollarn.
Fondens avkastningsutveckling gynnades av det lyckade aktievalet i den aktivt förvaltade
aktiefonden som investerar i USA. Övervikten på tillväxtmarknaderna försämrade
avkastningsutvecklingen jämfört med jämförelseindexet.
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Bland fondens innehav gick det bäst för FIM USA (+5,3 %), vars avkastning översteg indexets
avkastning på 2,7 procent. Även FIM Fenno (+4,3 %) som investerar i Finland hade en fortsatt
bra period vad gäller den absoluta och den relativa avkastningen. Sämst presterade fonden FIM
Emerging Markets ESG (-0,6 %) som investerar på tillväxtmarknaderna. På räntemarknaden
riktades uppmärksamheten mot en snabb uppgång i räntorna på statsobligationer mot slutet av
månaden. FIM Euro som investerar i statsobligationer i euroområdet sjönk med 1,8 procent.
Fonden FIM IG Green ESG som investerar i gröna företagsobligationer med högt kreditbetyg
sjönk med 0,9 procent. FIM Emerging Yield avkastade -1,9 procent.
Fonden överviktar aktier och underviktar ränteinvesteringar. Vi tror att de ekonomiska
fundamenten gynnar aktieinvesteringar. Under de närmaste månaderna tilltar den ekonomiska
tillväxten och inflationen ökar. Den expansiva finanspolitiken tillsammans med centralbankernas
expansiva penningpolitik ger extra stöd. Den senaste resultatperioden visar att företagens
resultatutveckling har fortsatt uppåt mer än väntat. Tillväxten och den tilltagande inflationen
skapar ett uppåttryck på räntorna på statsobligationer, och därför har vi minskat vikten på
statsobligationer i euroområdet.
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FIM EURO

N.A.
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Nyckeltal
Fond
Volatilitet
– är ett riskmått som beskriver
standardavvikelsen i fondens dagliga
avkastningar under de senaste 12 månaderna.
Beta
– mäter fondens marknadsrisk och hur
beroende fondens avkastning är av den
genomsnittliga avkastningen på marknaden.
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9,31 % 10,11 %
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-

-
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Tracking Error
– beskriver hur mycket fondens avkastning har
avvikit från jämförelseindexets avkastning.

1,93 %

-

Informationskvot
– är fondens och indexets avkastningsdifferens
i förhållande till tracking error.
Informationskvoten beskriver hur mycket årlig
extra avkastning har uppnåtts i förhållande till
aktiv risk som tagits.

-0,49

-

Sharpes kvot
– mäter den extra avkastning man erhållit
utöver den riskfria räntan i förhållande till
avkastningens volatilitet.

-0,03

0,07
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-

Denna rapport är inte en uppmaning till att teckna fondandelar. Den har gjorts enbart i informationssyfte. Trots att noggrannhet iakttagits vid
uppgörandet av rapporten, och trots att man strävat efter att försäkra sig om siffrornas och den använda informationens riktighet, kan vi inte
ansvara för eventuella fel och brister i rapporten. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Andelarnas värde och den
avkastning de ger kan både stiga och sjunka. Placerarna får därför inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga placering. Värdet på
placeringsinstrumenten varierar med marknaden, samtidigt som också förändringar i valutakurser samt fondens provision påverkar den
avkastning placeraren uppnår. Fonden strävar inte efter att följa eller kopiera ett använt jämförelseindex eller dess avkastning. Jämförelseindex
används för att ge en bild av den avkastning som de instrument i vilka fonden kan placera ger. Fondens nyckeltal beräknas på basen av de 12
senaste månaderna. Avkastningen för alla fonder baserar sig på tillväxtandelar. Översikten och det i enlighet med informationsskyldigheten
sammanställda fondprospektet fås avgiftsfritt från fondbolaget eller på nättjänsten www.fim.com. Morningstar-klassificeringarna är de färskaste
tillgängliga klassificeringarna vid sammanställandet av månadsöversikten. Fondens avgifter framgår av fondens faktablad och prislistan för FIM
Fonder.

