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2 GIPS – Lisääntyvä läpinäkyvyys on asiakkaan etu
2.1 GIPS – Global Investment Performance Standard
GIPS (Global Investment Performance Standard) on kansainvälinen standardi sijoitussalkun tuoton
laskemiseksi ja esittämiseksi. Standardin tavoitteena on yhdenmukaistaa tuotonlaskennassa ja -esittämisessä
käytetyt menetelmät sekä lisätä läpinäkyvyyttä, jotta eri toimijoiden tulosten vertailu olisi helpompaa. Aktia
Varainhoito on päättänyt omalta osaltaan olla edesauttamassa standardin leviämistä ja olla mukana GIPSstandardia hyödyntävässä yhteisössä.
Vuonna 1999 käyttöön otettu standardi laadittiin yhteistyönä, johon osallistuivat Euroopan
finanssianalyytikkojen liitto (EFFAS) ja amerikkalainen Association for Investment Management and Research
(AIMR). GIPS on kehitetty AIMR:n Portfolio Presentation Standard (PPS) -standardista, joka on vuodelta 1987
ja vastaa sisällöltään ja tarkoitukseltaan GIPS:ä. Tänä päivänä standardeista vastaa GIPS Executive
Committee, joka vuoteen 2006 asti oli nimeltään Investment Performance Council (IPC). GIPS-komitean
tavoitteena on saada GIPS standardit käyttöön kaikkialla maailmassa.
GIPS:n tarkoituksena on ennen kaikkea taata yhtenevät laskentamenetelmät, avoimuus ja eri
omaisuudenhoitoyhtiöiden keskinäinen vertailtavuus. Lisäksi tavoitteena on korostaa eettisiä näkökulmia ja
parantaa varainhoidon laatua. Voidaan todeta, että Aktia Varainhoito on aina pyrkinyt kertomaan sijoittajille
heille tärkeistä asioista korrektisti, avoimesti ja rehellisesti. GIPS:n merkitys on siinä, että tietojen esitystapa
tulee entistä yhtenäisemmäksi ja mahdollinen asiakas voi varmistua, että tuotot lasketaan ja esitetään
yhtenevästi muiden standardia hyödyntävien yrityksien ja yhteisöjen kanssa. Aktia on laatinut ensimmäisen
GIPS-raporttin jo vuonna 2001.
Asiakkaalle GIPS on eräänlainen laatutakuu, joka helpottaa tuottovertailua ja parantaa siten asiakaspalvelua.
Sen avulla asiakas pystyy entistä helpommin vertailemaan kilpailevien tuotteiden historiallisia tuottoja ja
varmistua vertailun oikeudenmukaisuudesta. Tämä puolestaan lisää varainhoito kohtaan tunnettua
luottamusta.
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2.2 Tarkastuslausunto
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3 Aktian Varainhoito
3.1 Yhtiön määritelmä
Yksi GIPS-standardin keskeisimmistä lähtökohdista määritellä yhtiön, jota GIPS-standardi koskee. Yhtiön
määritelmä luo rajat, jonka sisällä standardia on noudatettava ja mitkä sijoitukset tulee ottaa mukaan GIPSraportointiin. GIPSin mukaan yhtiön kaikkien täydenvaltakirjan omaisuudenhoitosalkkujen on kuuluttava
vähintään yhteen komposiittiin. Yhtiön määritelmän on oltava luonteva ja sen tulee sisältää kaikki toiminnot
yhtiön sisällä.
Tässä dokumentissa yhtiö (FIRM) määritellään sisältävän Aktia Pankki Oyj:n instituutiovarainhoidon
segmentin sekä Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat sijoitus- ja erikoissijoitusrahastot. Jäljempänä tästä
käytetään nimitystä ”yhtiö”.
FIRM määrittelyyn ei sisälly vuoden 2021 aikana hankittua Taaleri Varainhoito Oy:tä ja tämän yhtiön
hallinnoimia varainhoitosalkkuja tai Taaleri Rahastoyhtiö Oy:n rahastoja. GIPS standardin mukaisesti, uudelle
hankitulle yhtiölle, joka ei täytä GIPS vaatimuksia sallitaan yhden vuoden lisäaika uuden omaisuuden
tuomiseksi raportoinnin piiriin.

3.2 Aktia-konserni
Aktia-konserni tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, varainhoito-, vakuutus- ja
kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktia-konsernin emoyhtiö on Aktia Pankki Oyj. Lisäksi Aktiakonserniin kuuluvat kokonaan omistetut tytäryhtiöt Aktia Henkivakuutus Oy, Aktia Rahastoyhtiö Oy, Aktia
Wealth Planning Oy sekä Evervest Oy.

3.3 Aktian omistusrakenne
Aktia on vahvasti suomalaisessa omistuksessa oleva finanssikonserni. Aktia Pankki Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsinki –pörssissä. Aktian ajan tasalla oleva omistusrakenne löytyy www-sivuilta osoitteesta
https://www.aktia.com/en/suurimmat-omistajat.

3.4 Aktian historia lyhyesti
Aktian perustukset ulottuvat aina vuoteen 1825, kun vanhin Suomessa nykyisin toimivista talletuspankeista
perustettiin. Varsinainen toiminta aloitettiin seuraavana vuonna. Aktia Säästöpankki syntyi vuonna 1991
Helsingin Säästöpankin ja useiden rannikkoalueen säästöpankkien fuusiossa. Osakeyhtiö Aktiasta tuli vuonna
1993. Vuonna 2007 konserni laajeni Aktia Yritysrahoituksen perustamisen ja Aktia Henkivakuutuksen oston
myötä. Konsernissa toteutettiin uudelleenjärjestely vuonna 2008, jolloin toiminta sovitettiin vastaamaan
paremmin laajentunutta tuote- ja palveluvalikoimaa. Syksyllä 2008 pankin nimeksi tuli Aktia Pankki Oyj ja
konsernin emoyhtiön nimeksi Aktia Oyj. Kesällä 2013 konsernin juridista rakennetta pelkistettiin, kun Aktia Oyj
sulautui Aktia Pankki Oyj:hin, josta tuli konsernin pörssinoteerattu emoyhtiö.
Vuoden 2017 aikana Aktia uudisti strategiansa ja painopiste siirtyi entistä enemmän omaisuudenhoitoon ja
rahoitukseen. Vuoden aikana otettiin käyttöön uusi peruspankkijärjestelmä, jonka myötä erilaisten digitaalisten
palveluiden tarjoaminen ja kehittäminen helpottui aikaisemmasta.
Vuoden 2021 alussa osana konsernin strategiaa Aktia Varainhoito Oy sulautui Aktia Pankki Oyj:hin.
Sulautumisen jälkeen varainhoidosta tuli oma liiketoiminta-alueensa Aktia Pankissa. Alkuvuonna 2021 Aktia
ilmoitti ostavansa Taaleri Varainhoidon, Taaleri Rahastoyhtiön, Taaleri Veropalvelut ja Everest Oy:n ja solmivat
osana kauppaa yhteistyösopimuksen.

3.5 Varainhoitoliiketoiminta Aktiassa
1990-luvulla Aktia perusti uusia konttoreita strategisesti tärkeille alueille. Aktia kasvoi myös yritysostoin. Hyvin
tärkeänä kysymyksenä nähtiin varainhoidon vahvistaminen, ja ensimmäisinä askeleina tähän oli Aktia
Rahastoyhtiö Oy:n perustaminen vuonna 1987 ja Säästöpankkien Rahasto Oy:n ostaminen vuonna 1993.
Aktia Asset Management Oy, nykyisin Aktia Varainhoito Oy, perustettiin vuonna 1997 ja saman vuoden
kesäkuussa sille myönnettiin toimilupa tarjota sijoituspalveluita.
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Vuonna 2008 ostettiin varainhoitoa vahvistamaan Kaupthing Bank Suomen instituutiovarainhoitoliiketoiminta,
jonka myötä 15 sijoitusammattilaista siirtyi Aktiaan uuteen perustettavaan tytäryhtiöön nimeltä Aktia Invest Oy.
Yhtiörakenteen yksinkertaistamisen ja toiminnan tehostamisen seurauksena Aktia Asset Management Oy ja
Aktia Invest Oy fuusioituivat vuonna 2014 ja yhtiön uudeksi nimeksi tuli Aktia Varainhoito Oy. Vuoden 2021
alusta Aktian varainhoito jatkuu liiketoimintana Aktia Pankin alaisuudessa.
Aktia Varainhoito on yksi voimakkaimmin 2000-luvulla kasvaneista Suomessa toimivista omaisuudenhoitajista.
Merkkinä tästä kasvusta ovat olleet esimerkiksi pääasiassa instituutioille (eläkeyhteisöt, yleishyödylliset
säätiöt, kunnat, kaupungit, liitot, yliopistot ja järjestöt) suunnattujen tuotteiden ja palveluiden voimakas kasvu.
Tämä voimakas kehitys on heijastunut erityisesti Aktian hallinnoimien kehittyvien markkinoiden lainoihin
sijoittavissa rahastotuotteissa, joissa Aktia on markkinajohtaja Suomessa. Osoituksena onnistuneesta
omaisuudenhoidosta asiakkaat ovat valinneet Aktian useana vuonna yhdeksi Suomen parhaaksi
omaisuudenhoitajaksi. Aktian rahastot ovat useana vuotena saaneet tunnustusta Morningstarin tekemässä
rahastovertailussa. Morningstar on valinnut Aktian Suomen parhaaksi osake- ja korkorahastojen hoitajaksi,
sekä parhaaksi rahastotaloksi 2021. Parhaan korkovarainhoitajan palkinnon Aktia voitti jo peräti seitsemättä
kertaa.

3.6 Hallinnoitava varallisuus
Alla olevassa taulukossa on kuvattu yhtiön hallinnassa ollut varallisuus kunkin vuoden lopussa.
Taulukko 1. Yhtiön hallinnassa oleva varallisuus kunkin vuoden lopussa.

AUM, Mrd€

TVK AUM, Mrd€

2009

3.9

1.9

2010

3.9

2.2

2011

4.0

2.6

2012

4.6

3.3

2013

4.8

3.5

2014

5.1

3.9

2015

5.5

4.2

2016

5.3

4.2

2017

7.5

5.6

2018

7.9

5.0

2019

9.0

5.3

2020

9.8

5.5

2021

10.8

6.1

3.7 Sijoituspolitiikka
Aktia Varainhoidon sijoituspolitiikka perustuu strategiseen ja taktiseen allokaatioon sekä arvopaperivalintaan.
Sijoituspolitiikan tavoite on saavuttaa asiakassalkuille valittua vertailuindeksiä korkeampaa tuottoa yli ajan.
Strategisella allokaatiolla tarkoitetaan sijoitusten hajauttamista ja painoja eri omaisuuslajien kesken pitkällä
aikavälillä. Omaisuuslajit jaetaan kolmeen pääluokkaan: osakkeet, korot ja vaihtoehtoiset sijoitukset.
Strategisen allokaation sijoitushorisontti on pitkä, jopa useita vuosia, ja strategista allokaatiota arvioidaan ja
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tarvittaessa muutetaan vuosittain. Strategisen allokaation tavoitteena on optimaalisen salkkurakenteen
laatiminen kunkin sijoittajan tuottotavoite, riskinsietokyky ja sijoitushorisontti huomioiden.
Taktisella allokaatiolla tarkoitetaan sijoitusten hajauttamista ja painotuksia eri omaisuuslajien kesken
suhteessa strategiseen allokaatioon lyhyellä aikavälillä. Taktisen allokaation sijoitushorisontti on lyhyt,
tyypillisesti 1-3 kuukautta. Taktisen allokaation tavoitteena on lisätuoton saavuttaminen suhteessa
vertailuindeksiin yli- tai alipainottamalla eri omaisuusluokkia suhteessa strategiseen allokaatioon.
Arvopaperivalinnalla tarkoitetaan yksittäisten arvopaperien, kuten osakkeiden tai korkoinstrumenttien
analysointia ja valintaa. Tässä yhteydessä sillä tarkoitetaan myös yksittäisten sijoitusrahastojen valintaa.
Arvopaperivalinta on luonteeltaan jatkuvaa ja sitä tehdään päivittäin. Arvopaperivalinnan tarkoituksena on
lisätuoton saavuttaminen suhteessa vertailuindeksiin pyrkimällä sijoittamaan arvopapereihin, jotka tuottavat
enemmän kuin ko. omaisuusluokka keskimäärin.
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4 Komposiitit
GIPS-standardi perustuu komposiittien tunnuslukujen laskemiseen ja esittämiseen. Yhtiöllä voi olla yksi tai
useampia komposiitteja, joista kukin koostuu samaa sijoitusstrategiaa noudattavista täyden valtakirjan (TVK)
omaisuudenhoitosalkuista. Komposiitti on siis kokoelma sijoitussalkkuja, jotka noudattavat yhteistä
sijoitusstrategiaa.

4.1 Komposiittien muodostamisperiaatteet
Aktia Varainhoito on päättänyt muodostaa komposiitit seuraavien kriteerien perusteella:
1) Rahastokomposiitit: Aktian rahastot muodostavat kukin oman komposiittinsa.
2) Allokaatiokomposiitit: Aktia Varainhoidon TVK-salkut, jotka kategoriasta 1) poiketen eivät sijoittaa
varojaan johdannaisinstrumentteihin tai solmi lainaus- ja takaisinostosopimuksia, luokitellaan osake-,
korko- ja vaihtoehtoisten sijoitusten nominaalipainojen perusteella oikeaan komposiittiin.
3) Rahastomuotoisen salkunhoidon allokaatiokomposiitti: Rahastomuotoiseen salkunhoitoon pohjautuva
komposiitti, jossa yli 50% varoista on sijoitettuna ulkopuolisiin (ei Aktian hoidossa oleviin) rahastoihin.
Kategorian 3) TVK-salkut kuuluvat näin ollen myös johonkin kategorian 2) komposiiteista.
4) Osakemuotoisen salkunhoidon TVK-salkuista muodostetaan oma komposiitti, jonka lisäksi ne
kuuluvat Allokaatiokomposiittiin 5.
Lisäksi voidaan muodostaa yksittäistä yhtenäistä sijoitusstrategiaa kuvaava komposiitteja, mikäli niille
nähdään tarvetta.

4.2 Muutokset komposiittien muodostamisperiaatteeseen
Kohdan 2) Allokaatiokomposiittien määritelmää tarkennettu johdannaisten osalta 1.1.2019 alkaen, jota ennen
johdannaisten käyttö on ollut mahdollista, mutta harvinaista.

4.3 Nykyiset komposiitit
Alla on lueteltuna kaikki ne komposiitit, jotka ovat aktiivisia tämän raportin kirjoitushetkellä.
4.3.1

Rahastokomposiitit

4.3.2

Korkokomposiitit

Aktia Korkosalkku

Korkorahasto, joka sijoittaa varansa korkomarkkinoille, pääsääntöisesti Aktia
Rahastoyhtiön sekä toisten kotimaisten ja ulkomaisten sijoitusrahastodirektiivin
edellytykset täyttävien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin.
Rahasto voi myös sijoittaa varojaan rahamarkkinavälineisiin, arvopapereihin ja
johdannaisinstrumentteihin sekä tehdä lainaus- ja takaisinostosopimuksia.
Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen efektiivinen juoksuaika (duraatio) voi
olla +/- 3 vuotta vertailuindeksin korkoriskiin verrattuna, kuitenkin enintään 12
vuotta. Rahaston strategiana ei ole ottaa merkittäviä korkoriskejä suhteessa
vertailuindeksiin, vaan lisätuottoa suhteessa vertailuindeksiin haetaan ennen
kaikkea aktiivisilla allokaatiopäätöksillä eri korko-omaisuusluokkien välillä sekä
tuotevalinnoilla luokkien sisällä.
Vertailuindeksi: yhdistelmäindeksi,
rahastojen vertailuindekseistä

Aktia Corporate Bond+
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joka

koostuu

sijoituskohteena

olevien

Rahasto on korkorahasto, joka sijoittaa varansa pääosin euromääräisiin
Investment Grade (IG) -luottoluokituksen (vähintään Standard & Poors BBB-,
Moody´s Baa3 tai vastaava luokitus) omaaviin rahoituslaitosten ja yritysten
joukkovelkakirjalainoihin. Arvopaperivalinnassa korostetaan korkeaa hajautusta
niin liikkeeseenlaskija- kuin sektoritasolla sekä hyvää riskikorjattua tuottoa.
Enintään 25 % rahaston varoista voi olla sijoitettuna alle IG luottoluokiteltuihin
joukkovelkakirjalainoihin.
Sijoituksia
luottoluokittelemattomiin
joukkovelkakirjalainoihin
voidaan
tehdä.
Rahaston
korkosijoitusten
keskimääräinen duraatio eli kassavirroilla painotettu takaisinmaksuaika voi olla +/3 vuotta vertailuindeksin korkoriskiin verrattuna, kuitenkin enintään 10 vuotta.

Vertailuindeksi:
1.1.2011-:
Bloomberg Barclays EuroAgg 500 Corporate Total Return Index Value Unhedged
EUR
Indeksimuutoksen syy: ABS-tuotteet poistuivat aktiivisesta sijoitusstrategiasta ja
puhdas yrityslainaindeksi kuvaa paremmin rahaston sijoitusuniversumia ja strategiaa.
1.1.2009-31.12.2010:
80
%
Barclays
Capital
Euro-Aggregate
20 % Barclays Capital Euro Floating Rate ABS
Aktia Emerging Market
Bond+

500

MM

Corporate

Rahasto on korkorahasto, joka sijoittaa varansa pääsääntöisesti kehittyvien
valtioiden liikkeeseen laskemiin tai takaamiin valuuttamääräisiin (EUR,USD)
joukkovelkakirjoihin tai rahamarkkinainstrumentteihin, suojautuen täysimääräisesti
valuuttariskiltä. Sijoitukset pyritään hajauttamaan aktiivisesti mahdollisimman
tehokkaasti ja rahaston sijoitusuniversumiin kuuluu noin 70 eri valtiota.
Korkosijoitusten keskimääräinen efektiivinen juoksuaika (duraatio) voi olla +/- 3
vuotta vertailuindeksin korkoriskiin verrattuna, kuitenkin korkeintaan 10 vuotta.
Rahasto kohdistaa sijoituksensa joukkolainoihin, joiden liikkeeseenlaskijan
luottoluokituksen arvioidaan olevan keskimäärin BBB- (Standard & Poors).
Rahaston perusvaluutta on euro.
Vertailuindeksi:
1.1.2012-:
JP Morgan Emerging Bond Index Global Diversified, EMBI Global Diversified Euro
Hedged
Indeksimuutoksen syy: Vuodenvaihteen 2011-2012 jälkeen rahasto keskittyy
pelkästään USD-määräisiin kehittyvien maiden valtiolainoihin.
1.1.2009-31.12.2011:
85 % JP Morgan Emerging Bond Index Global Diversified, EMBI Global Diversified
Euro
Hedged,
15 % JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Diversified, GBI-EM
Diversified.

Aktia Emerging Market
Local Currency Bond+

Rahasto on korkorahasto, joka sijoittaa varansa pääsääntöisesti kehittyvien
valtioiden paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskemiin tai takaamiin
joukkovelkakirjoihin. Sijoitukset pyritään aktiivisesti hajauttamaan mahdollisimman
tehokkaasti. Rahaston sijoitusuniversumiin kuuluu noin 70 eri valtiota. Rahasto
pyrkii suojautumaan inflaation nousua vastaan hajauttamalla yli ajan vähintään 25
% kehittyvien maiden paikallisen valuutan inflaatiosidottuihin joukkovelkakirjoihin.
Korkosijoitusten keskimääräinen efektiivinen juoksuaika (duraatio) voi olla +/-3
vuotta vertailuindeksin korkoriskiin verrattuna, kuitenkin korkeintaan 10 vuotta.
Rahasto kohdistaa sijoituksensa joukkolainoihin, joiden liikkeeseenlaskijan
luottoluokituksen arvioidaan olevan keskimäärin A- (Standard & Poors). Rahaston
perusvaluutta on euro.
Vertailuindeksi: JP Morgan GBI-EM Diversified

Aktia Emerging Market
Local Currency Frontier
Bond+
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Rahasto on korkorahasto, joka sijoittaa pääsääntöisesti kehittyvien maiden
valtioiden paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskemiin tai takaamiin
joukkovelkakirjoihin ja rahamarkkinainstrumentteihin. Koska rahaston sijoitukset
tehdään perinteisten kehittyvien valtioiden ulkopuolelle eli Frontier markkinoille, on
sijoituskohteiden luottoluokitus useimmiten heikompi kuin keskimääräinen
luottoluokitus perinteisillä kehittyvillä markkinoilla. Sijoitukset pyritään aktiivisesti
hajauttamaan mahdollisimman tehokkaasti ja rahaston sijoitusuniversumiin kuuluu
yli 50 eri valtiota. Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen duraatio voi olla +/- 5
vuotta vertailuindeksin korkoriskiin verrattuna, kuitenkin korkeintaan 10 vuotta.

Vertailuindeksi: JP Morgan GBI-EM Diversified
Aktia Government
Bond+

Rahasto on aktiivisesti hoidettu euromääräinen korkorahasto, joka sijoittaa
varansa sellaisiin korkoa tuottaviin sijoituskohteisiin, jotka voidaan lukea
luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen maksuvalmiusvaatimuksen mukaisiin
likvideihin varoihin siten kuin kulloinkin voimassa olevissa Euroopan Unionin
asetuksessa EU/575/2013 ja muissa säädöksissä ("LCR-säädökset")
määritellään. Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen efektiivinen juoksuaika
(duraatio) voi olla +/-3 vuotta vertailuindeksin korkoriskiin verrattuna, kuitenkin
enintään 10 vuotta. Duraatio pidetään lähellä vertailuindeksin duraatiota.
Sijoituskohteita valittaessa haetaan tasapainoista ja hajautettua koostumusta eri
luottoriskeistä, korkoriskeistä ja likviditeettiriskeistä rahastoa koskevien
sijoitusrajoitusten puitteissa. Neutraalissa allokaatiossa puolet sijoitetaan valtioihin
ja muihin julkisyhteisöihin ja puolet hyvän luottoluokituksen omaaviin vakuudellisiin
lainoihin, jotka ovat muiden kuin julkisyhteisöiden liikkeeseen laskemia.
Omaisuusluokkien
painot
ja
omaisuusluokkien
sisällä
yksittäiset
liikkeeseenlaskijat valitaan ajankohtaisen markkinanäkemyksen mukaan.
Markkinanäkemyksen muodostuksen lähtökohtana on makrotalouden analysointi,
jota seuraa eri omaisuusluokkien ja eri liikkeeseenlaskijakohtaisten tekijöiden,
kuten luottoriskin ja maantieteellisen jakauman analysointi.
Vertailuindeksi:
50 % Bloomberg Barclays Capital Euro-Aggregate Government Treasury
50 % Bloomberg Barclays Capital Euro-Aggregate Securitized Covered

Aktia Lyhyt Yrityskorko+

Rahasto on lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääsääntöisesti
euromääräisiin rahamarkkinavelkakirjoihin ja joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston
varat sijoitetaan pääosin yritysten liikkeeseenlaskemiin velkainstrumentteihin.
Rahasto voi sijoittaa myös muiden liikkeeseenlaskijoiden, kuten valtioiden ja
muiden julkisyhteisöjen liikkeeseenlaskemiin velkainstrumentteihin. Rahaston
duraatio (kassavirroilla painotettu takaisinmaksuaika) on korkeintaan 3 vuotta.
Sijoituskohteiden valinnassa pyritään erilaisten luottoriskien, korkoriskien ja
likviditeettiriskien tasapainoiseen ja hajautettuun yhdistelmään rahaston
sijoitusrajoitukset huomioiden. Rahasto voi sijoittaa myös alle hyvän
luottoluokituksen omaaviin velkainstrumentteihin ja velkainstrumentteihin, joilla ei
ole luottoluokitusta. Luottoriskin maantieteellinen ulottuvuus huomioidaan siten,
että lähialueita, joista salkunhoitajalla on paras tuntemus, priorisoidaan. Rahaston
perusvaluutta on euro.
Vertailuindeksi: Bloomberg Barclays EUR Corporate 0-3 Year Total Return Index
Value Hedged EUR – indeksi.
Aikaisemmin BofA Merril Lynch 3 month Euro-LIBOR-indeksi.

Aktia Emerging Market
Corporate Bond+

Rahasto on korkorahasto, joka sijoittaa pääsääntöisesti kehittyvien maiden
valtioiden liikkeeseen laskemiin tai takaamiin valuuttamääräisiin (EUR, USD)
joukkovelkakirjoihin tai rahamarkkinainstrumentteihin, suojautuen täysimääräisesti
valuuttariskiltä. Rahaston sijoitukset kohdistuvat pääosin hyvän luottoluokkituksen
joukkovelkakirjoihin, eli joukkovelkakirjoihin, joiden liikkeeseen laskijan
luottoluokituksen arvioidaan olevan keskimäärin Standard & Poors BBB-. Enintään
15% rahaston varoista voi olla sijoitettuna alle Investment Grade - luokiteltuihin tai
luottoluokittelemattomiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston korkosijoitusten
keskimääräinen duraatio on +/- 5 vuotta vertailuindeksin korkoriskiin verrattuna,
kuitenkin korkeintaan 10 vuotta.
Vertailuindeksi: J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Investment Grade Hedged
Eur
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Aktia European High
Yield Bond+

Rahasto on aktiivisesti hoidettu, pitkän koron rahasto, joka sijoittaa pääasiallisesti
eurooppalaisten pankkien ja yritysten liikkeeseenlaskemiin, korkean luottoriskin
korkotuotteisiin. Vähintään 75 % varoista sijoitetaan kohteisiin tai
liikkeeseenlaskijoihin, jotka omaavat matalamman luottoluokituksen. Lisäksi
enintään 20 % sijoituksista voidaan tehdä korkotuotteisiin, joilla ei ole
luottoluokitusta. Sijoituspäätöksen tekoa edeltää yrityskohtainen läpikäynti, missä
kartoitetaan yhtiön liiketoiminta- ja taloudelliset riskit. Lisäksi huomioidaan
sijoituskohteena olevan velkasitoumuksen asema yhtiön pääomarakenteessa
sekä lainadokumentaatiossa luetellut ehdot. Valintapäätöksen perusteena on, että
edellä mainituista riskeistä arvioidaan saatavan riittävä korvaus. Sijoituspolitiikka
noudattaa Aktian käytössä olevia vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Rahaston
perusvaluutta on euro.
Vertailuindeksi: Bloomberg Barclays Pan-European High Yield 3% Issuer
Constraint Index (EUR hedged).

4.3.3

Yhdistelmäkomposiitit
Aktia Secura

Rahasto on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa kotimaisiin ja ulkomaisiin
osakkeisiin
ja
joukkovelkakirjalainoihin.
Neutraalitilanteessa
molempia
omaisuusluokkia on yhtä paljon ja rahasto toimii aktiivisesti näiden omaisuuslajien
välillä. Vähintään 20 % rahaston varoista sijoitetaan kuitenkin valtioiden ja yritysten
liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Osakevalinnassa analysoidaan
merkittäviä globaaleja teemoja ja trendejä, joiden uskotaan vaikuttavan useiden
yritysten kasvunäkymiin myös pidemmällä aikavälillä. Sellaisia yhtiöitä
priorisoidaan, joilla on vahva markkina-asema, osaava johto ja selkeä
kasvustrategia sekä tase, jonka avulla ne voivat parantaa asemiaan
pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Rahaston korkosijoitukset tehdään valtioiden,
julkisyhteisöjen, pankkien ja yritysten euromääräisiin korkoinstrumentteihin.
Joukkovelkakirjalainasijoitusten keskimääräinen duraatio on korkeintaan 10
vuotta. Rahaston perusvaluutta on euro.
Vertailuindeksi:
1.4.2009-:
25
%
OMXH
Portfolio
GI
Index
25 % MSCI Total Return
World
Net
EUR
25 % Bloomberg Barclays Capital Euro-Aggregate Government Treasury
25 % Bloomberg Barclays Capital Euro-Aggregate 500 MM Corporate
Indeksimuutoksen syy: Lehman-indeksit
indekseiksi. Ei todellista muutosta.

uudelleen

1.1.2009-31.3.2009:
25
%
OMXH
Port
25
%
MSCI
Total
Return
25
%
Lehman
Euro-Aggreg
25 % Lehman Euro-Aggreg 500 MM Corp
Aktia Solida
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nimettiin

GI
World
Net
Govn

Barclaysin

index
EUR
Treasury

Rahasto on korkoinstrumenttipainotteinen yhdistelmärahasto, joka sijoittaa
varoistaan neutraalin allokaation mukaan 45 % lyhyisiin korkoinstrumentteihin, 45
% pitkiin, juoksuajaltaan yli yhden vuoden pituisiin korkoinstrumentteihin ja 10 %
osakkeisiin. Korkein sallittu osakepaino on 20 %. Painopistettä omaisuuslajien
välillä muutetaan aktiivisesti markkinatilanteesta riippuen. Salkunhoidossa
analysoidaan merkittäviä globaaleja teemoja ja trendejä, joilla uskotaan olevan
suuri vaikutus usean yrityksen kasvunäkymiin, myös pidemmällä aikavälillä.
Osakevalinnassa painotetaan kasvupotentiaalia omaavia toimialoja ja näiden
sisällä johtavia yrityksiä. Korkosijoituksissa painotetaan pitkiä tai lyhyitä
korkoinstrumentteja korkonäkemyksen mukaan. Rahaston korkosijoitukset
tehdään valtioiden, julkisyhteisöjen, pankkien ja yritysten euromääräisiin
korkoinstrumentteihin. Korkosijoituksissa painotetaan pitkiä tai lyhyitä
korkoinstrumentteja korkonäkemyksemme mukaan. Korkosijoituksia hajautetaan

hyvälaatuisiin yrityslainoihin, mutta luottoriski pidetään kohtuullisena, jotta
hajautushyöty
osakkeisiin
nähden
pysyy
korkeana.
Korkosijoitusten
keskimääräinen duraatio on korkeintaan 8 vuotta. Rahaston perusvaluutta on euro.
Vertailuindeksi:
1.4.2009-:
45
%
Bloomberg
Barclays
Capital
Euro
Treasury
45 % Bloomberg Barclays Capital Euro-Aggregate Government Treasury
10 % MSCI Total Return World Net EUR
Indeksimuutoksen syy: Lehman-indeksit
indekseiksi. Ei todellista muutosta.

uudelleen

1.1.2009-31.3.2009:
45%
Lehman
Euro
45%
Lehman
Euro-Aggregate
10% MSCI Total Return World Net EUR

Aktia
Varainhoitorahasto 25

brändättiin

Govn

Barclaysin

Treasury
Treasury

Varainhoitorahasto 25 sijoittaa maailmanlaajuisesti ja tavallisesti sen sijoituksista
n. 25 % on sijoitettu osakkeisiin ja n. 75 % korkoihin. Lisäksi salkunhoitaja voi
sijoittaa pienen osan vaihtoehtoisiin sijoituksiin perinteisten sijoituskohteiden
lisäksi. Valitsemalla varainhoitosalkun valitset samalla aina ajankohtaisesti
hajautetun
sijoituksen,
ammattimaisen
salkunhoidon
ja
vaivattoman
sijotusratkaisun.
Vertailuindeksi: Yhdistelmäindeksi (katso www.aktia.fi/fi/saasta-ja-sijoita)

Aktia
Varainhoitorahasto 50

Varainhoitorahasto 50 sijoittaa maailmanlaajuisesti ja tavallisesti sen sijoituksista
n. 50 % on sijoitettu osakkeisiin ja n. 50 % korkoihin. Lisäksi salkunhoitaja voi
sijoittaa pienen osan vaihtoehtoisiin sijoituksiin perinteisten sijoituskohteiden
lisäksi. Valitsemalla varainhoitosalkun valitset samalla aina ajankohtaisesti
hajautetun
sijoituksen,
ammattimaisen
salkunhoidon
ja
vaivattoman
sijotusratkaisun.
Vertailuindeksi: Yhdistelmäindeksi (katso www.aktia.fi/fi/saasta-ja-sijoita)

Aktia
Varainhoitorahasto 75

Varainhoitorahasto 75 sijoittaa maailmanlaajuisesti ja tavallisesti sen sijoituksista
n. 75 % on sijoitettu osakkeisiin ja n 25 % korkoihin. Lisäksi salkunhoitaja voi
sijoittaa pienen osan vaihtoehtoisiin sijoituksiin perinteisten sijoituskohteiden
lisäksi. Valitsemalla varainhoitosalkun valitset samalla aina ajankohtaisesti
hajautetun
sijoituksen,
ammattimaisen
salkunhoidon
ja
vaivattoman
sijotusratkaisun.
Vertailuindeksi: Yhdistelmäindeksi (katso www.aktia.fi/fi/saasta-ja-sijoita)

4.3.4

Osakekomposiitit
Aktia America

15

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin yhdysvaltalaisiin ja
kanadalaisiin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. Sijoituksia
tehdään pitkällä aikavälillä ja sijoituspäätökset perustuvat aina perusteellisiin
analyyseihin yhtiöistä ja markkinoista. Painopiste on yrityksissä, joilla on vahva
markkina-asema, osaava johto ja selkeä kasvustrategia sekä tase, joiden avulla

yritykset pitkäjänteisesti voivat parantaa asemiaan kannattavasti. Rahaston
perusvaluutta on euro.
Vertailuindeksi: Standard & Poors 500 Net Total Return Index USD
Aktia Capital

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa kotimaisiin osakkeisiin ja
osakesidonnaisiin instrumentteihin. Sijoituksia tehdään pitkällä aikavälillä ja
sijoituspäätökset perustuvat aina perusteellisiin analyyseihin yhtiöistä ja
markkinoista. Painopiste on yrityksissä, joilla on johtava markkina-asema omalla
alallaan ja joilla on lisäarvoa tuottavaa erityisosaamista. Sijoituskohteiden
valinnassa yhtiöiden arvostus on aina keskeinen valintakriteeri. Arvostuksen tulee
olla kohtuullinen suhteessa yhtiön tuloksentekokykyyn, taseen vahvuuteen ja
pidemmän aikavälin kasvunäkymiin. Rahaston perusvaluutta on euro.
Vertailuindeksi: OMXH CAP GI Index

Aktia Emerging Market
Equity Select

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa kehittyvien markkinoiden
osakkeisiin sijoittavaan JPMorgan Funds – Emerging Markets Opportunities –
rahastoon. Rahasto on sijoitusrahastolain mukainen syöttörahasto, joka tarkoittaa,
että vähintään 85 % rahaston varoista on jatkuvasti sijoitettuna kohderahastoon.
Vertailuindeksi: MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR Index

Aktia Eurooppa

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa eurooppalaisiin osakkeisiin ja
osakesidonnaisiin instrumentteihin. Sijoituksia tehdään pitkällä aikavälillä ja
sijoituspäätökset perustuvat aina perusteellisiin analyyseihin yhtiöistä ja
markkinoista. Osakevalinnassa painotetaan kasvupotentiaalia omaavia toimialoja
ja näiden sisällä johtavia yrityksiä. Yritysvalinnassa tärkeitä kriteereitä ovat
yrityksen vahva markkina-asema ja selkeä kasvustrategia sekä tase, joka
mahdollistaa yrityksen pitkäjänteisen ja kannattavan kasvun. Rahaston
perusvaluutta on euro.
Vertailuindeksi: MSCI Europe Index
Aikaisemmin STOXX 600 Net Return EUR Index. Uusi indeksi kuvastaa paremmin
komposiitin sijoitusstrategiaa.

Aktia Europe Small Cap

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa eurooppalaisiin pieniin ja keskisuuriin
yrityksiin, joiden markkina-arvo sijoitushetkellä on alle 6 miljardia euroa.
Perusteellisen toimiala- ja yritysanalyysin avulla salkunhoitajamme pyrkivät
löytämään yli 1 800 eurooppalaisen pienen ja keskisuuren yrityksen joukosta
parhaat sijoituskohteet. Osakevalinnassa painotetaan toimialoja, joilla on
kasvupotentiaalia ja näiden sisällä alansa johtavia yrityksiä. Tärkeitä
valintakriteereitä ovat yrityksen vahva markkina-asema, selkeä kasvustrategia
sekä pitkäjänteisen ja kannattavan kasvun mahdollistava tase. Sijoituspäätöksen
tekoa edeltää perusteellinen yrityksen läpikäynti, jonka tavoitteena on löytää
pitkäjänteisiä sijoituskohteita ja ylläpitää alhainen kiertonopeus rahastossa.
Alhaisen kiertonopeuden hyöty korostuu Small Cap -osakemarkkinoilla, joilla on
alhaisempi likviditeetti. Pienistä ja keskisuurista yhtiöistä tuotetaan selvästi
vähemmän sijoitusanalyyseja kuin suurista, jolloin suorien yrityskontaktien lisäarvo
korostuu.
Lisäksi
yksittäisten
pienyritysten
osaketuoton
korrelaatio
kokonaismarkkinoiden kehitykseen on keskimäärin verrattain alhainen. Näin ollen
mahdollisuus löytää sijoituskohteita, joiden tuottomahdollisuudet ovat
huomattavat, laadukkaiden, eurooppalaisten pienyritysten joukosta korostuu.
Vertailuindeksi: MSCI Europe Small Cap Index
Aikaisemmin Stoxx Europe 200 Small Cap Net Return EUR. Uusi indeksi kuvastaa
paremmin komposiitin sijoitusstrategiaa.

Aktia Global
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Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti osakkeisiin
ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. Salkunhoidossa analysoidaan sellaisia
maailmanlaajuisia teemoja ja trendejä, joilla uskotaan olevan merkittävä vaikutus
usean yritysten kasvunäkymiin pidemmällä aikavälillä. Sijoitukset tehdään pitkällä

tähtäimellä ja sijoituspäätökset perustuvat aina perusteellisiin markkina- ja
yritysanalyyseihin. Rahaston perusvaluutta on euro.
Vertailuindeksi: MSCI Total Return World Net EUR
Aktia Nordic

Rahasto on osakerahasto, jonka varat sijoitetaan pääosin pohjoismaisiin julkisesti
noteerattuihin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. Sijoituksia
tehdään pitkällä aikavälillä ja sijoituspäätökset perustuvat aina perusteellisiin
analyyseihin yhtiöistä ja markkinoista. Osakevalinnassa painotetaan toimialoja,
joilla on kasvupotentiaalia, ja näiden sisällä alansa johtavia yrityksiä. Tärkeitä
valintakriteereitä ovat yrityksen vahva markkina-asema, selkeä kasvustrategia ja
tase, joka mahdollistaa pitkäjänteisen ja kannattavan kasvun. Rahaston
perusvaluutta on euro.
Vertailuindeksi: VINX Benchmark Net Index EUR
Aikaisemmin Dow Jones STOXX Nordic 30 Net Return Index. Uusi indeksi
kuvastaa paremmin komposiitin sijoitusstrategiaa.

Aktia Nordic Small Cap

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin pienten ja keskisuurten
yritysten osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin pohjoismaisilla
markkinoilla. Pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka
markkina-arvo sijoitushetkellä on alle 3 miljardia euroa. Sijoituksia tehdään pitkällä
aikavälillä ja tarkoituksena on ylläpitää alhainen kiertonopeus, jonka hyödyt
korostuvat
alhaisemman
likviditeetin
Small
Cap
-osakemarkkinoilla.
Sijoituspäätökset perustuvat aina perusteellisiin analyyseihin yhtiöistä ja
markkinoista. Tärkeitä valintakriteereitä ovat yrityksen vahva markkina-asema,
selkeä kasvustrategia sekä pitkäjänteisen ja kannattavan kasvun mahdollistava
tase. Rahaston perusvaluutta on euro.
Vertailuindeksi: Carnegie Small CSX Return Nordic EUR Index

Aktia Nordic Micro Cap

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääsääntöisesti pienyhtiöiden
osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin pohjoismaisilla markkinoilla.
Pienellä yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka markkina-arvo sijoitushetkellä on
alle 500 miljoonaa euroa. Aktia Nordic Micro Cap –rahaston omistusten lukumäärä
on lähtökohtaisesti 30-45 yhtiötä. Rahaston sijoitusfilosofia perustuu aktiiviseen
salkunhoitoon ja jatkuvaan yritysanalyysiin. Rahasto sijoittaa vahvan kasvuprofiilin
omaaviin laadukkaisiin pienyhtiöhin, jotka pystyvät rakenteellisen kilpailuetunsa
vuoksi luomaan omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä.
Vertailuindeksi: Carnegie Small CSX Return Nordic EUR Index

Aktia Osakesalkku

Osakerahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti osakkeisiin. Lisäksi salkunhoitaja voi
sijoittaa pienen osan vaihtoehtoisiin sijoituksiin perinteisten sijoituskohteiden
lisäksi. Valitsemalla varainhoitosalkun valitset samalla aina ajankohtaisesti
hajautetun
sijoituksen,
ammattimaisen
salkunhoidon
ja
vaivattoman
sijotusratkaisun.
Vertailuindeksi: Yhdistelmäindeksi (katso www.aktia.fi/fi/saasta-ja-sijoita)

4.3.5

Muut Rahastokomposiitit
Aktia SLS
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Rahasto on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti
pääasiassa
ulkomaisten
sijoitusrahastojen
rahasto-osuuksiin
tai
yhteissijoitusyritysten osuuksiin sekä vaihtoehtorahastojen osuuksiin. Rahasto
voi myös sijoittaa varojaan Rahastoyhtiön sekä toisten suomalaisten

sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin,
vaihtoehtorahastojen osuuksiin.

yhteissijoitusyritysten

osuuksiin

tai

Vertailuindeksi: Komposiitilla ei ole vertailuindeksiä perusallokaation puutteen
johdosta.
Aktia Commodity

Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa
varansa
hyödykemarkkinoille
ja
hyödykemarkkinoista
riippuvaisiin
sijoituskohteisiin pääsääntöisesti toisten kotimaisten ja ulkomaisten rahastoosuuksien kautta sekä arvopapereihin ja talletuksiin. Rahasto voi käyttää
sijoitustoiminnassaan
johdannaissopimuksia,
joiden
kohde-etuus
on
pääsääntöisesti hyödyke, hyödykekori tai hyödykeindeksi. Hyödykkeisiin luetaan
esimerkiksi metalleja (kulta, hopea, kupari, alumiini jne), maataloustuotteita
(kuten viljatuotteet ja karjatuotteet) sekä energiatuotteita (öljy, maakaasu jne).
Vertailuindeksi: S&P GSCI Light Energy EUR Index

Aktia Opportunistic Credit

Rahasto on sijoitussitoumuksiin perustuva erikoissijoitusrahasto, joka keskittyy
erityylisiin vaihtoehtoisiin korkosijoituksiin. Rahasto tekee sijoitussitoumuksia
kiinteän pääoman rahastoihin (closed-end), joiden maturiteetti on 5-7 vuotta.
Vertailuindeksi: Komposiitilla ei ole vertailuindeksiä riskiprofiililtaan vastaavan
indeksin puuttumisen vuoksi.

Aktia Toimitilakiinteistöt

Rahasto on erikoissijoitusrahasto ja vaihtoehtoinenrahasto, joka sijoittaa
toimitilakiinteistöihin Suomessa. Rahastoon voi sijoittaa neljästi vuodessa sekä
sijoitukset voi lunastaa kahdesti vuodessa. Rahasto voi käyttää
sijoitustoiminnassa velkarahaa.
Vertailuindeksi: Komposiitilla ei ole vertailuindeksiä riskiprofiililtaan vastaavan
indeksin puuttumisen vuoksi.

4.3.6

Allokaatiokomposiitit

Allokaatiokomposiitti 1

Komposiitti pitää sisällään täydenvaltakirjan omaisuudenhoitosalkut, joissa
neutraali osakepaino on korkeintaan 5 %. Komposiitti on painotettu yksittäisten
salkkujen markkina-arvojen mukaan, eli mitä suurempi on yksittäisen salkun
markkina-arvo, sitä suurempi on sen paino komposiitissa. Komposiitti on siis
luonteeltaan dynaaminen ja sen painot elävät yli ajan.
Vertailuindeksi:
Dynaaminen
vertailuindeksi
alla
olevien
salkkujen
vertailuindekseistä painotettuna salkkujen markkina-arvoilla (kts. 7.8.
Allokaatiokomposiittien vertailuindeksit).

Allokaatiokomposiitti 2

Komposiitti pitää sisällään täydenvaltakirjan omaisuudenhoitosalkut, joissa
neutraali osakepaino on yli 5 % ja korkeintaan 25 %. Komposiitti on painotettu
yksittäisten salkkujen markkina-arvojen mukaan, eli mitä suurempi on yksittäisen
salkun markkina-arvo, sitä suurempi on sen paino komposiitissa. Komposiitti on
siis luonteeltaan dynaaminen ja sen painot elävät yli ajan.
Vertailuindeksi:
Dynaaminen
vertailuindeksi
alla
olevien
salkkujen
vertailuindekseistä painotettuna salkkujen markkina-arvoilla (kts. 7.8.
Allokaatiokomposiittien vertailuindeksit).

Allokaatiokomposiitti 3
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Komposiitti pitää sisällään täydenvaltakirjan omaisuudenhoitosalkut, joissa
neutraali osakepaino on yli 25 % ja korkeintaan 45 %. Komposiitti on painotettu
yksittäisten salkkujen markkina-arvojen mukaan, eli mitä suurempi on yksittäisen
salkun markkina-arvo, sitä suurempi on sen paino komposiitissa. Komposiitti on
siis luonteeltaan dynaaminen ja sen painot elävät yli ajan.

Vertailuindeksi:
Dynaaminen
vertailuindeksi
alla
olevien
salkkujen
vertailuindekseistä painotettuna salkkujen markkina-arvoilla (kts. 7.8.
Allokaatiokomposiittien vertailuindeksit).
Allokaatiokomposiitti 4

Komposiitti pitää sisällään täydenvaltakirjan omaisuudenhoitosalkut, joissa
neutraali osakepaino on yli 45 % ja korkeintaan 60 %. Komposiitti on painotettu
yksittäisten salkkujen markkina-arvojen mukaan, eli mitä suurempi on yksittäisen
salkun markkina-arvo, sitä suurempi on sen paino komposiitissa. Komposiitti on
siis luonteeltaan dynaaminen ja sen painot elävät yli ajan.
Vertailuindeksi:
Dynaaminen
vertailuindeksi
alla
olevien
salkkujen
vertailuindekseistä painotettuna salkkujen markkina-arvoilla (kts. 7.8.
Allokaatiokomposiittien vertailuindeksit).

Allokaatiokomposiitti 5

Komposiitti pitää sisällään täydenvaltakirjan omaisuudenhoitosalkut, joissa
neutraali osakepaino on yli 60 %. Komposiitti on painotettu yksittäisten salkkujen
markkina-arvojen mukaan, eli mitä suurempi on yksittäisen salkun markkinaarvo, sitä suurempi on sen paino komposiitissa. Komposiitti on siis luonteeltaan
dynaaminen ja sen painot elävät yli ajan (kts. 7.8. Allokaatiokomposiittien
vertailuindeksit).
Vertailuindeksi:
Dynaaminen
vertailuindeksi
alla
olevien
vertailuindekseistä painotettuna salkkujen markkina-arvoilla.

4.3.7

salkkujen

Rahastomuotoisen salkunhoidon allokaatiokomposiitti

Rahastomuotoisen
salkunhoidon
allokaatiokomposiitti

Komposiitti pitää sisällään täydenvaltakirjan asiakassalkut, joissa ulkopuolisten
(ei Aktia Rahastoyhtiön hallinnoimien) rahastojen yhteispaino on yli 50 %.
Komposiitti on painotettu yksittäisten salkkujen markkina-arvojen mukaan, eli
mitä suurempi on yksittäisen salkun markkina-arvo, sitä suurempi on sen paino
komposiitissa.
Vertailuindeksi: Dynaaminen vertailuindeksi alla olevien salkkujen
vertailuindekseistä painotettuna salkkujen markkina-arvoilla (kts. 7.8.
Allokaatiokomposiittien vertailuindeksit).

4.3.8

Muut komposiitit
Vakaa osake komposiitti

Vakaa osakemandaatti on osakekomposiitti, jonka tavoite on saavuttaa
vertailuindeksiä korkeampi tuotto pitkällä aikavälillä. Omistusten lukumäärä on
tyypillisesti noin 30 – 40 yhtiötä. Komposiitin sijoitusfilosofia perustuu bottom-up
osakevalintaan. Osakesijoituksille on tyypillistä korkea sijoitetun pääoman tuotto,
vakaa ja ennustettava kassavirta, korkea kannattavuus sekä maltillisesti kasvava
liiketoiminta. Salkun kiertonopeus on tyypillisesti alhainen.
Vertailuindeksi:
Dynaaminen
vertailuindeksi
alla
olevien
salkkujen
vertailuindekseistä painotettuna salkkujen markkina-arvoilla (kts. 7.8.
Allokaatiokomposiittien vertailuindeksit).
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5 Komposiittien arvon- ja tuotonlaskenta
Komposiittien arvon- ja tuotonlaskenta suoritetaan Aktian politiikan mukaisesti. Tarkemmat määritykset ovat
saatavilla pyydettäessä.

5.1 Komposiittien ja vertailuindeksien arvostus
Komposiittien
arvonmääritys
perustuu
komposiittiin
kuuluvien
salkkujen
markkina-arvoihin
arvostusajankohtana. Arvostus suoritetaan pääsääntöisesti päivittäin käyttäen viimeksi saatavilla olevaa
kurssitietoa ko. arvopapereille. Mikäli kyseessä on epälikvidi tai listaamaton arvopaperi, pyritään arvopaperin
hinta arvioimaan mahdollisimman objektiivisesti ja johdonmukaisesti.
Komposiittien arvostus suoritetaan pääsääntöisesti päivittäin käyttäen kauppapäivään pohjautuvaa kirjanpitoa.
Arvostuksessa huomioidaan korkopapereille kertynyt korko sekä osakkeiden osingot. Kaikki osakkeisiin
liittyvät tuottotapahtumat, kuten osingot pyritään kohdistamaan sille päivälle kuin ko. tapahtumalla on vaikutus
arvopaperin hintaan. Esimerkiksi osingonmaksuilla kurssivaikutus on osingon irtoamispäivä. Mikäli tapahtuma
ja maksupäivän välinen aika on erityisen pitkä, voidaan tuottotapahtuma huomioida myös
maksupäiväperusteisesti. Korkopapereilla kertynyt korko huomioidaan päivittäin, eikä koronmaksulla ole
suoraan vaikutusta tuottoon. Erityistapauksissa komposiittien arvostus voidaan suorittaa myös harvemmin,
mikäli se on komposiitin sijoitusstrategian perusteella perusteltua.
Kaikki verot ja salkunhoitoon liittyvät kulut huomioidaan suoriteperusteisesti. Vertailuindeksit arvostetaan
päivittäin perustuen indeksien päätöskursseihin. Valuuttamääräiset sijoitukset ja indeksien arvot muutetaan
euroiksi käyttäen GIPS-politiikan mukaista valuuttakurssia.

5.2 Komposiittien ja vertailuindeksien tuotonlaskenta
Komposiittien ja vertailuindeksien tuotto lasketaan pääsääntöisesti päivittäin. Komposiittien tuotto lasketaan
komposiittiin kuuluvien salkkujen tuottojen painotettuna keskiarvona, missä painot lasketaan edellisen päivän
salkkujen arvojen perusteella. Päivittäin lasketut tuotot ketjutetaan geometrisesti. Tuotonlaskennassa
huomioidaan ulkoiset kassavirrat.
Myös vertailuindeksien tuotot lasketaan geometrisesti ketjuttamalla yksittäisten päivien tuottoja. Mikäli
vertailuindeksi koostuu useammasta indeksistä, indeksi uudelleenpainotetaan päivittäin. Mikäli komposiitin
vertailuindeksi on dynaaminen, lasketaan sen tuotto samalla tavalla kuin komposiitin tuotto, jossa painoina
käytetään komposiittiin kuuluvien salkkujen suhteellisia painoja.
Vaihtoehtoisten (esim. kiinteistöt ja private equity) komposiittinen tuotonlaskenta voi poiketa edellä kuvatusta.
Esimerkiksi private equity -sijoituksen kohdalta komposiittien laskennassa käytetään SI-IRR (since inception
internal rate of return) menetelmää GIPS-standardin mukaisesti.

5.3 Valuuttakurssit
Komposiittien ja vertailuindeksien tuotto on esitetty pääsääntöisesti euroissa, mikäli muuta ei ole mainittu.
Arvopapereiden ja indeksien arvot, joiden oma valuutta on muu kuin komposiitin oma valuutta, käännetään
komposiitin valuutaksi käyttäen kulloinkin voimassa olevan GIPS-politiikan mukaista valuuttakurssia.
Rahastokomposiittien osalta valuuttamuutos tehdään käyttäen joko arvostusajankohdan valuuttakurssia tai
hinnanseurantajärjestelmän ilmoittamaa päätöskurssia.

5.4 Johdannaisten käyttö
Komposiiteissa voidaan käyttää johdannaisia seuraavissa tarkoituksissa:
1) Suojautumaan sijoitustoiminnasta aiheutuvilta riskeiltä ja valuuttakurssien vaihtelulta.
2) Tehostamaan salkunhoitoa
Johdannaisten käytöstä on kerrottu tarkemmin komposiittien tuottoraporteilla.
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5.5 Velkavivun käyttö
Komposiiteissa ei ole pääsääntöisesti käytetty velkavipua tai sitä on käytetty erittäin vähän. Jos velkavivun
käyttö on laaja-alaista ja se kuulu ko. komposiitin sijoitusstrategiaan, on siitä maininta komposiitin
tuottoraportilla.

5.6 Eroavaisuudet komposiiteissa ja vertailuindekseissä
Komposiittien tuotoista poiketen vertailuindeksien tuotoissa ei huomioida kaupankäyntikuluja eikä kaikkien
indeksien tuotoista vähennetä mahdollisia ulkomaisista sijoituksista saatavista tuloista maksettavia ulkomaisia
veroja. Lisäksi vertailuindeksien ja komposiittiin kuuluvien arvopapereiden arvostusajankohdat voivat poiketa
toisistaan, jolloin komposiitin arvonlaskenta-ajankohdan jälkeen markkinoilla tapahtuvat markkinaliikkeet eivät
näy komposiittien arvoissa samana päivänä kuin vertailuindeksien. Komposiiteissa voi olla myös
arvopapereita, jotka eivät kuulu vertailuindeksiin.
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6 Liitteet
6.1 Kaavat
Kaava 1. Yksittäisen sijoitussalkun tuoton laskeminen yhdelle jaksolle.
𝑗

𝑗

𝑃𝑅𝑖

=

𝑗

𝑗

∑𝑗 (𝑀𝑉𝑖 −𝑁𝑇𝑖 +𝐷𝑖 )
𝑗
∑𝑗 𝑀𝑉𝑖−1

PRij = Salkun j tuotto jaksolla i
MVij= Instrumentin j markkina-arvo jakson i lopussa.
NTij= Instrumentiin j liittyvien merkintöjen ja lunastusten nettoarvo jaksolla i.
Dij= Instrumentiin j liittyvien tuottotapahtumien summa jaksolla i.
Kaava 2. Tuottojen ketjutus.
𝑛
𝑗

𝑅𝑗 = ∏(1 + 𝑃𝑅𝑘 ) − 1
𝑘=1

Rj = Salkun j kokonaistuotto jaksojen 1…n aikana.
Kaava 3. Komposiitin tuoton laskeminen
𝑗

𝑗

𝐶𝑅𝑖 = ∑𝑗 𝑤𝑖 𝑃𝑅𝑖

CRi =Komposiittisalkun tuotto jaksolla i.
wij=salkun j paino komposiitissa jakson i alussa
PRij=Salkun j tuotto jaksolla i.
Kaava 4. Vertailuindeksin tuotto

𝐼𝑅𝑖 = (

𝐼𝑖
𝐼𝑖−1

− 1)

IRi=vertailuindeksin tuotto jaksolla i
Ii=Vertailuindeksin arvo jaksolla i
Kaava 5. Useasta indeksistä koostuvan vertailuindeksin tuoton laskeminen
𝑗

𝑗

𝐼𝐶𝑅𝑖 = ∑𝑗 𝑤𝑖 𝐼𝑅𝑖

ICRij = Kokonaisindeksin tuotto jaksolle i
IRij = Indeksin j tuotto jaksolle i
wij = Indeksi j paino jaksolle i
Kaava 6. Volatiliteetti

𝑉𝑜𝑙𝑗 = 𝑠𝑡𝑑𝑗 ∗ √𝑎𝑛𝑛𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒
2

∑𝑛𝑖=1(𝑅𝑖𝑗 − ̅̅̅
𝑅𝑗 )
√
𝑠𝑡𝑑𝑗 =
𝑛−1

stdj = Instrumentin j tuottojen keskihajonta
annScale = Annualisointikerroin (viikonpäivittäiset havainnot =252, viikoittaiset = 52, kuukausittaiset = 12)
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Rij = Instumentin j tuotto jaksolla i
̅̅̅
𝑅𝑗 = Instrumentin j tuottojen keskiarvo
Kaava 7 Sharpe

∑𝑛𝑖(𝑅𝑖𝑗 −𝑅𝑖𝑟𝑓 )
𝑛
𝑠ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒𝑗 =
∗ √𝑎𝑛𝑛𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒
𝑠𝑡𝑑𝑗−𝑟𝑓
sharpej = Instrumentin j sharpe
𝑗

𝑅𝑖 = Instrumentin j tuotto jaksolle i
𝑟𝑓

𝑅𝑖 = Riskittömän koron (JP Morgan 3 Month Cash Index) tuotto jaksolle i
𝑠𝑡𝑑𝑗−𝑟𝑓 =Instrumentin j ylituoton (riskittömän koron) keskihajonta
Kaava 8 Beta

𝐵𝑒𝑡𝑎𝑗,𝐵𝑀 =

𝐶𝑜𝑣𝑗,𝐵𝑀 =

𝐶𝑜𝑣𝑗,𝐵𝑀
2
𝑠𝑡𝑑𝐵𝑀

∑𝑛𝑖 ((𝑅𝑖𝑗 − ̅̅̅
𝑅𝑗 ) ∗ (𝑅𝑖𝐵𝑀 − ̅̅̅̅̅̅
𝑅𝐵𝑀 ))
𝑛−1

𝐵𝑒𝑡𝑎𝑗,𝐵𝑀 = Instrumentin j ja vertailuindeksin (BM) välinen Beeta
𝐶𝑜𝑣𝑗,𝐵𝑀 = Instrumentin j ja vertailuindeksin (BM) välinen kovarianssi
Kaava 9 Tracking Error

𝑇𝐸 = 𝑠𝑡𝑑𝑗−𝐵𝑀 ∗ √𝑎𝑛𝑛𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒
𝑇𝐸 = Tracking Error
𝑠𝑡𝑑𝑗−𝐵𝑀 = Instrumentin j ylituoton (vertailuindeksin) keskihajonta
Kaava 10 IRR-tuoton laskenta
𝑡𝑖

𝑉𝐸 = ∑ 𝐶𝐹𝑖 (1 + 𝑟𝐼𝑅𝑅 )365
𝑖

𝑉𝐸 = 𝑠𝑎𝑙𝑘𝑢𝑛 𝑎𝑟𝑣𝑜 𝑗𝑎𝑘𝑠𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑝𝑢𝑠𝑠𝑎
𝐶𝐹𝑖 = 𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑣𝑖𝑟𝑡𝑎 𝑖
𝑟𝐼𝑅𝑅 = 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑜𝑖𝑡𝑢 𝐼𝑅𝑅 − 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜
𝑡𝑖 = 𝑝ä𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑘𝑢𝑚ää𝑟ä 𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑣𝑖𝑟𝑟𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑖 𝑗𝑎𝑘𝑠𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑝𝑝𝑢𝑢𝑛
𝑇𝐷 = 𝑝ä𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑘𝑢𝑚ää𝑟ä 𝑗𝑎𝑘𝑠𝑜𝑙𝑙𝑎
𝑅𝐼𝑅𝑅 = [(1 + 𝑟𝐼𝑅𝑅 )𝑇𝐷/365 ] − 1
𝑅𝐼𝑅𝑅 = 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑜𝑖𝑚𝑎𝑡𝑜𝑛 𝐼𝑅𝑅 − 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜

Kaava 11 Gross-of-fees IRR-tuoton laskenta
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𝑡𝑖

∑ 𝑀𝑔𝐹𝑒𝑒𝑗 + 𝑉𝐸 = ∑ 𝐶𝐹𝑖 (1 + 𝑟𝐼𝑅𝑅 )365
𝑗

𝑖

𝑀𝑔𝐹𝑒𝑒𝑗 = 𝐻𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛𝑛𝑜𝑖𝑛𝑡𝑖𝑝𝑎𝑙𝑘𝑘𝑖𝑜 𝑗𝑎𝑘𝑠𝑜𝑙𝑙𝑒 𝑗
Kaava 12 PE-komposiitin tunnuslukujen laskenta

𝑇𝑉𝑃𝐼 =

𝑆𝐼𝐷 + 𝑁𝐴𝑉
𝑃𝐼𝐶

𝐷𝑃𝐼 = 𝑆𝐼𝐷/𝑃𝐼𝐶
𝑅𝑉𝑃𝐼 = 𝑁𝐴𝑉/𝑃𝐼𝐶
𝑃𝐼𝐶 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑒 = 𝑃𝐼𝐶/𝐶𝐶
PIC=Paid-in-Capital
TVPI=Investment Multiple
DPI=Reliazed Multiple
SID=Since Inception Distribution
RVPI=Unrealized Multiple
CC=Committed Capital
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Kaava 13 Listaamattomien kiinteistöjen tuotonlaskenta

𝑟𝑡𝐺𝐹𝐼 =

𝑁𝐼𝐼𝑡
𝑉𝑡𝐵

𝑟𝑡𝐺𝐶𝐹 =

𝑉𝑡𝐸 − 𝑉𝑡𝐵 + 𝐹𝐶𝑡 − 𝑁𝐼𝐼𝑡
𝑉𝑡𝐵

𝐺𝐹𝐶
𝑟𝐺𝑇
+𝑟𝐺𝐹𝐼
𝑡 = 𝑟𝑡
𝑡
𝐵

𝑟𝑁𝑇
𝑡

=

𝑉𝐸𝑡 − 𝑉𝑡
𝑉𝐵𝑡

𝑟𝐺𝐹𝐼
= Gross income tuotto
𝑡
𝑟𝑡𝐺𝐹𝐶 = Gross capital tuotto
𝑟𝐺𝑇
𝑡 = Total Gross tuotto
𝑟𝑁𝑇
𝑡 = Total Net − of − fees tuotto
𝑉𝐸𝑡 = salkun arvo lopussa
𝑉𝐵𝑡 = salkun arvo alussa
𝑁𝐼𝐼𝑡 = operatiivinen tuotto jaksolla 𝑡
𝐹𝐶𝑡 = hallinnolliset kulut, jotka eivät liity suoraan sijoitustoimintaan
(esim hallinnointipalkkio), jaksolla 𝑡.
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7 Komposiittien tuottoraportit
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7.8 Allokaatiokomposiittien vertailuindeksit
Aikaisempien vuosien allokaatiokomposiittien vertailuindeksipainot saatavilla pyydettäessä.
7.8.1

Allokaatiokomposiitti 1

Barcap: HY Global Total Return Euro

0.7 %

iBoxx Corporate Overall Index Euro

1.1 %

ICE BofAML Euro Corporate Index

81.7 %

ICE BofAML Euro Government Index

2.0 %

ICE BofAML Global High Yield Constrained Hedged EUR

4.9 %

JP Morgan Embi Global Div Euro

3.5 %

JP Morgan Gbi-Em Diversified

5.8 %

JPM Government Bond Index EMU Traded

0.4 %

7.8.2

Allokaatiokomposiitti 2

Barcap Euro-Aggregate 500 MM Corporate

35.1 %

Ei vertailuindeksiä

10.4 %

iBoxx Corporate Overall Index Euro

14.8 %

ICE BofAML Global High Yield Constrained Euro

9.9 %

JP Morgan Embi Global Div Euro

9.9 %

JP Morgan Gbi-Em Diversified

2.5 %

MSCI EM TR Net Euro

2.5 %

MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR

0.5 %

MSCI The World Net Euro

7.4 %

OMX Helsinki Cap Benchmark TR

5.0 %

S&P 500 Euro Hedged Index

1.0 %

S&P Eurozone LargeMidCap Growth TR EUR

1.0 %

7.8.3

Allokaatiokomposiitti 3

Barcap Euro Treasury 0-12 Months

2.8 %

Barcap Euro-Aggregate 500 MM Corporate

4.3 %

Barcap Euro-Aggregate: Government TR

0.9 %

iBoxx Corporate Overall Index Euro

1.9 %

ICE BofAML Euro CD 3M

1.6 %

ICE BofAML Euro Corporate Index

7.9 %

ICE BofAML Euro Government Index

15.7 %

ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index

0.4 %

ICE BofAML European Currency HY Fund Directive Constrained

9.7 %

ICE BofAML Global High Yield Constrained Euro

1.1 %

ICE BofAML Global High Yield Constrained Hedged EUR

0.1 %

JP Morgan Embi + Diversified

1.1 %

JP Morgan Embi Global Div Euro

7.5 %

JP Morgan Gbi-Em Diversified

7.6 %

JPM Government Bond Index EMU Traded

1.1 %

MSCI EM TR Net Euro

6.4 %

MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR

1.0 %

MSCI Europe Net Euro

0.9 %

MSCI Europe TR Net Euro

8.8 %

MSCI Japan TR Net Euro

0.5 %
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MSCI Nordic Net Total Return Index EUR

0.5 %

MSCI North America TR Net Euro

8.3 %

MSCI USA TR Net Euro

1.3 %

OMX Helsinki Cap Benchmark TR

2.2 %

OMXH-Portfolio GI -index

4.8 %

S&P 500 EUR NetTR

1.3 %

Vinx Bench EUR NI

0.6 %

7.8.4

Allokaatiokomposiitti 4

Barcap Euro Treasury 0-12 Months

0.3 %

Barcap Euro-Aggregate 500 MM Corporate

7.5 %

Bloomberg Barclays Pan-Euro HY 3% Issr Constr TR Hedged EUR

1.3 %

Euribor 1 Month Index

1.4 %

iBoxx Corporate Overall Index Euro

0.5 %

ICE BofAML AAA Euro Government Index

5.6 %

ICE BofAML Div EM External Debt Sovereign Bond Index EUR HDG

1.6 %

ICE BofAML Euro CD 3M

1.8 %

ICE BofAML Euro CD 3M + 4,00%

1.0 %

ICE BofAML Euro Corporate Index

7.7 %

ICE BofAML Euro Government Index

1.5 %

ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index

0.5 %

ICE BofAML Euro High Yield Index

3.2 %

ICE BofAML Global High Yield BB-B

0.1 %

ICE BofAML Global High Yield Constrained Euro

0.4 %

ICE BofAML Global High Yield Constrained Hedged EUR

2.9 %

J.P. Morgan EMBIG Diversified Hedged EUR

1.1 %

JP Morgan Embi + Diversified

0.0 %

JP Morgan Embi Global Div Euro

3.7 %

JP Morgan Gbi-Em Diversified

2.5 %

JP Morgan Gov Bond Index Eme Markets Global 10% Cap 1% Floor

1.4 %

JPM Government Bond Index EMU Traded

0.2 %

MSCI EM TR Net Euro

7.2 %

MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR

3.0 %

MSCI Europe Net Euro

3.0 %

MSCI Europe TR Net Euro

10.7 %

MSCI Japan TR Net Euro

1.8 %

MSCI Nordic Net Total Return Index EUR

0.8 %

MSCI North America TR Net Euro

6.1 %

MSCI The World Net Euro

1.2 %

MSCI USA TR Net Euro

7.9 %

OMX Helsinki Cap Benchmark TR

2.5 %

OMXH-Portfolio GI -index

0.8 %

S&P 500 EUR NetTR

3.0 %

S&P European Leveraged Loan Index

1.3 %

Vinx Bench EUR NI

4.6 %
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7.8.5

Allokaatiokomposiitti 5

iBoxx Corporate Overall Index Euro

2.7 %

ICE BofAML Div EM External Debt Sovereign Bond Index

1.5 %

ICE BofAML Euro CD 3M

5.0 %

ICE BofAML Euro Corporate Index

4.1 %

ICE BofAML Euro Government Index

3.0 %

ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index

0.2 %

ICE BofAML Euro High Yield Index

1.9 %

ICE BofAML Global High Yield Constrained Euro

0.1 %

JP Morgan Embi Global Div Euro

0.2 %

JPM Government Bond Index EMU Traded

1.3 %

MSCI EM TR Net Euro

16.4 %

MSCI Europe TR Net Euro

22.0 %

MSCI Japan TR Net Euro

1.8 %

MSCI Nordic Net Total Return Index EUR

2.3 %

MSCI North America TR Net Euro

5.7 %

MSCI Pacific TR Net Euro

1.8 %

MSCI The World Net Euro

2.2 %

MSCI USA TR Net Euro

21.8 %

OMX Helsinki Cap Benchmark TR

6.0 %

7.8.6

Rahastomuotoisen salkunhoidon allokaatiokomposiitti

Euribor 1 Month Index

0.9 %

iBoxx Corporate Overall Index Euro

1.7 %

ICE BofAML AAA Euro Government Index

3.8 %

ICE BofAML Div EM External Debt Sovereign Bond Index

0.8 %

ICE BofAML Div EM External Debt Sovereign Bond Index EUR HDG

1.1 %

ICE BofAML Euro CD 3M

3.7 %

ICE BofAML Euro CD 3M + 4,00%

0.7 %

ICE BofAML Euro Corporate Index

7.3 %

ICE BofAML Euro Government Index

2.6 %

ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index

0.4 %

ICE BofAML Euro High Yield Index

3.2 %

ICE BofAML Global High Yield BB-B

0.1 %

ICE BofAML Global High Yield Constrained Euro

0.3 %

ICE BofAML Global High Yield Constrained Hedged EUR

2.0 %

JP Morgan Embi + Diversified

0.0 %

JP Morgan Embi Global Div Euro

2.7 %

JP Morgan Gbi-Em Diversified

0.4 %

JP Morgan Gov Bond Index Eme Markets Global 10% Cap 1% Floor

0.9 %

JPM Government Bond Index EMU Traded

0.8 %

MSCI EM TR Net Euro

13.2 %

MSCI Europe TR Net Euro

18.4 %

MSCI Japan TR Net Euro

2.2 %

MSCI Nordic Net Total Return Index EUR

1.7 %

MSCI North America TR Net Euro

7.0 %

MSCI Pacific TR Net Euro

0.9 %
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MSCI The World Net Euro

1.9 %

MSCI USA TR Net Euro

16.3 %

OMX Helsinki Cap Benchmark TR

4.7 %

OMXH-Portfolio GI -index

0.5 %

7.8.7

Vakaa osake -komposiitti

MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR

15.6 %

MSCI Europe Net Euro

29.8 %

MSCI Pan EUR Net Total Return EUR Index

6.1 %

OMX Helsinki Cap Benchmark TR

8.7 %

S&P 500 EUR NetTR

15.6 %

Vinx Bench EUR NI

24.2 %

7.9 Lakkautetut komposiitit
Vuoden 2021 aikana ei ole lakkautettu komposiitteja tai rahastoja.
Vuoden 2019 aikana Aktia Inflation Bond+ sulautui rahastoon Aktia Government Bond+ 29.10.2019. Aktia
Inflation Bond+ tuotto 31.12.2018-29.10.2019 oli 4,6%.
Aktia Emerging Market Local Currency T-bill+ sulautui rahastoon Aktia Emerging Market Local Currency
Bond+ 29.10.2019. Aktia Emerging Market Local Currency T-bill tuotto 31.12.2018-29.10.2019 oli 7%.
Aktia Alternative rahasto on lakkautettu 23.8.2019. Aktia Alternative tuotto 31.12.2018-23.8.2019 oli 2,1%.
Vuoden 2019 lopulla Rahastoyhtiön hallitus teki päätöksen lakkauttaa Erikoissijoitusrahasto Aktia Trade
Financen. Rahasto on likvidoinnissa, eikä siitä tehdä enää arvonlaskentaa.
Vuoden 2020 aikana Aktia Global High Yield Bond+ rahasto sulautui Aktia European High Yield Bond+
rahastoon 11.5.2020. Aktia Global High Yield Bond+ tuotto 31.12.2019-11.5.2020 oli -10,4%.
Lakkautettujen rahastojen tarkemmat kuvaukset ovat saatavilla pyynnöstä.

7.10 Havaitut virheet
Aktia Toimitilakiinteistöjen velkaosuus vuosina 2019 ja 2020 oli vuoden 2020 raportilla virheellisesti laskettu
NAV:sta eikä GAV:sta.
Allokaatiokomposiitti 4:n salkkujen lukumäärä vuosina 2014 ja 2016-2018 oli vuoden 2020 raportilla
virheellinen.
Allokaatiokomposiitti 5:n salkkujen lukumäärä vuosina 2015-2020 oli vuoden 2020 raportilla virheellinen.
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Aktia claims compliance with the Global Investment Performance Standards (GIPS®) and has prepared and
presented this report in compliance with the GIPS standards. Aktia has been independently verified for the
period 2021. The verification report(s) is/are available upon request. A firm that claims compliance with the
GIPS standards must establish policies and procedures for complying with all the applicable requirements of
the GIPS standards. Verification provides assurance on whether the firm’s policies and procedures related to
composite and pooled fund maintenance, as well as the calculation, presentation, and distribution of
performance, have been designed in compliance with the GIPS standards and have been implemented on a
firm-wide basis. Verification does not provide assurance on the accuracy of any specific performance report.

GIPS® is a registered trademark of CFA Institute. CFA Institute does not endorse or promote this organization,
nor does it warrant the accuracy or quality of the content contained herein.
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