
FIM GLOBAL OPPORTUNITY
Kuukausikatsaus 29.3.2019

SALKUNHOITAJA

FIM Varainhoito Oy

OSUUDEN ARVO

1,92 eur

ALOITUSPÄIVÄ

22.3.2005

NOTEERAUSVALUUTTA

EUR

SIJOITUKSET

FIM USA 25,6 %

FIM KORKO OPTIMAATTORI KASVU ERIKOISSIJOITUSRAH 16,2 %

FIM Multifactor Osake USA Sijoitusrahasto A 15,0 %

FIM EUROOPPA SIJOITUSRAHASTO 11,6 %

FIM Kehittyvät Markkinat ESG 7,2 %

FIM Multifactor Osake Eurooppa Sijoitusrahasto A 6,3 %

FIM ROHTO 5,2 %

iShares MSCI Japan UCITS ETF U 5,1 %

FIM BRANDS 4,3 %

FIM FRONTIER C K 3,4 %

EUR 0,1 %

FIM GLOBAL OPPORTUNITY SIJOITUSKORIN TUOTTO

Periodi p.a Kumulatiivinen

1 kk - 1,8%

6 kk - -1,7%

12 kk 5,2% 5,2%

24 kk -0,2% -0,4%

36 kk 3,3% 10,2%

60 kk 5,1% 28,2%

YTD - 10,0%

Korin alusta 4,8% 92,1%

HISTORIALLINEN TUOTTO

PALKKIOT

TER

2,83 %

Sijoituskorin vuotuinen hallinnointipalkkio on 1,4 %.

Mikonkatu 9, 00100 Helsinki,
www.fim.com, puh. 010 76 5800 
(0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min), 
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Tämä raportti ei ole kehoitus merkitä sijoitusrahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoitukseen. 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 tulevasta. 
Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai 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. 

SIJOITUSPOLITIIKKA
FIM Global Opportunity sijoittaa varoja maailmanlaajuisesti korko- ja osakemarkkinoille pääasiallisesti 
FIMin hallinnoimien sijoitusrahastojen ja muiden sijoitusrahastojen sekä yhteis-sijoitusyritysten 
osuuksiin. Normaalitilanteessa painotamme osakemarkkinoita 85 % ja korkomarkkinoita 15 %, mutta 
tilanteiden niin vaatiessa on liikkumavara osake- ja korkomarkkinoilla 0-100 %. FIM Global Opportunity 
tavoittelee sopivinta osake- ja korkopainotusta kulloiseenkin markkinatilanteeseen painottaen 
korkeariskisempiä osakesijoituksia.
Toimialoja ja markkina-alueita ei ole rajattu etukäteen, vaan pyrimme aktiivisella ja kantaaottavalla 

sijoituspolitiikalla sijoittamaan varat kulloinkin parhaimmat kasvumahdollisuudet omaaviin alueisiin. 
FIM Global Opportunity sopii asiakkaalle, joka ei halua itse ottaa kantaa markkinoiden muu-toksiin. 

Kori sopii hyvin pitkäaikaiseksi sijoituskohteeksi, sillä varainhoitajan tehtävänä on sijoittaa varat niihin 
sijoituskohteisiin ja markkina-aluille, joissa on odotettavissa parhaat tuottomahdollisuudet. Sijoituskori 
tavoittelee osakemarkkinoiden keskimääräistä kasvua parempaa tuottoa.

SALKUNHOITAJAN KOMMENTTI 29.3.2019
Salkku tuotti 1,8 % maaliskuussa.
Maailman osakemarkkinat jatkoivat nousussa tammi-helmikuun tapaan. Keskeisistä alueista parasta 

tuottoa tarjosivat USA:n osakemarkkinat. Euroissa laskettuna USA:n osakemarkkinoiden kehitystä 
kuvaava S&P 500 -indeksi kohosi 3,4 %. Euroopassa ja kehittyvillä markkinoilla osakeindeksien nousu 
ylitti 2,2 %. Japanissa jäätiin parin prosentin tuntumaan.
Salkun osakesijoituksista parhaiten tuottivat FIM Brands- (+4,3 %) ja FIM USA -rahastot (+3,0 %). FIM 

Kehittyvät Markkinat ESG -rahasto tuotti 2,8 % ylittäen kehittyvien talouksien osakemarkkinoiden 
yleisen kehityksen. Suhteellisesti heikoiten kuukauden aikana menestyi FIM Multifactor Osake USA 
(+0,74 %). FIM Korko Optimaattorin sisällä kaikkien korkoluokkien kehitys oli positiivista. Euroalueen 
valtionlainojen korot laskivat voimakkaasti heikkojen talouslukujen mukana, mikä nosti 
valtionlainarahastojen tuottoja. FIM Korko Optimaattorin sijoituksista Euroalueen valtionlainoihin 
sijoittava FIM Euro tuotti 1,83 %. Vihreisiin joukkolainoihin sijoittava FIM IG Green ESG -rahasto tuotti 
1,34 %. FIM Top Yield tuotti 0,70 %.
Osakekurssit ovat nousseet voimakkaasti vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Vahvaa 

riskisentimentin paranemistä selittää USA:n ja Euroopan keskuspankkien nopea reagointi 
kasvunäkymien heikentymiseen. Keskuspankit ovat tehneet selväksi että ne eivät kaada taloutta ja ovat 
valmiita lisäämään tukea. Voimakkaan helpotusrallin jälkeen osakesijoittajien toiveikkuus on noussut. 
Talous- ja tuloskasvuun liittyvät riskit ovat kuitenkin koholla minkä vuoksi pidämme osakeriskin lievässä 
alipainossa.


