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Placeringsfonden Aktia Emerging Market Equity 
Select 

Bokslut 1.7.2021 - 30.6.2022 

 
Portföljförvaltarens kommentarer 30.6.2022 

 

GEM Opportunities kalenderåret 2021  

 

Strategins utfall för GEM Opportunities var en besvikelse 2021 på grund av aktieurvalen på 

finanssektorn som mötte motvind till följd av coronavirusvågorna under andra och sista kvartalet 

samt inom konsumentvaruföretag, särskilt i Kina där regleringsmässiga interventioner hämmade 

avkastningen.  Portföljen positionerades för en mellancyklisk expansion och positioner i ryska 

energiaktier och nordasiatiska teknikaktier stödde avkastningen, liksom även portföljens 

landsallokering i Latinamerika.   

 

Då ekonomierna normaliserats har portföljen positionerats i vissa sektorer för att dra nytta av en 

mellancyklisk expansion: områden där kreditökningen och tillgångskvaliteten borde förbättras och 

marginalerna stöds av högre räntor; energi, särskilt i Ryssland där dividendavkastningen är betydlig; 

och halvledare, särskilt specialhalvledare såsom inom chip och minne.  Alla tre områden är attraktivt 

värderade och medan energi och halvledare bidrog till prestationen har mottagarfondens största 

exponering i finanssektorer gett en volatil avkastning.  Övervikten i finanssektorer bidrog till 

avkastningen under 1Q21 och över sommaren, men aktieurvalet var negativt under andra och sista 

kvartalet då nya coronavågor påverkade bankerna i Indien, Sydostasiatiska förbundet ASEAN och 

Latinamerika.  Mottgarfonden har behållit sin övervikt 2022 i förväntan på en större resultatökning 

än beräknat.   

 

I linje med mottagarfondens process ägde den dessutom aktier i objekt som portföljförvaltarens 

analytiker bedömt som möjliga ”tillväxtaktier” på grund av deras höga avkastningsförväntningar. 

Dessa inkluderade onlineplattformarna Alibaba, Meituan (Kina), Mercadolibre (Latinamerika) och 

Allegro.eu (Polen).  Positionerna minskade eftersom konkurrensen ökar på flera marknader i 

Latinamerika och Östeuropa. Alibabas 3Q-resultat var svagt då konsumenterna börjat spendera mer 

på tjänster och mindre på dyrare konsumentvaror.  Mottagarfonden har gjort flera ändringar i 

innehaven i Kina sedan sommaren och minskat innehavet i Alibaba. 

 

I Kina underskattade mottagarfonden statens beslutsamhet att tackla så många legislativa frågor 

under ett och samma år: antitrustlagstiftningen, cyber- och datasäkerhet, social trygghet, onlinespel 

för under 18-åringar osv. Detta påverkade positionerna i flera aktier: från New Oriental Education 

(tutorverksamhet efter skoldagen) till onlinefastighetsmäklaren KE Holdings. 

 

Innehav i nordasiatiska halvledare bidrog till prestationen under året, ledd av TSMC och 

specialhalvledarproducenterna Silergy och Realtek.  Bristen på chip har lett till långsammare 

försäljning på slutmarknaden och TSMCs chipgjuterikapacitet förväntas fortsatt vara snäv 2022.   

Mottagarfonden tror att företaget har en långsiktig prissättningsstyrka samtidigt som det investerar 

100 miljarder USD i ny kapacitet för att svara mot områden med stor tillväxt, såsom IOT, automatik, 

molntjänster och artificiell intelligens.  
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Mottagarfonden hade ingen positionering på de oljekänsliga marknaderna vid Persiska viken på 

grund av oattraktiva värderingar och med tanke på energipriset hade detta en inverkan på 

prestationen under hela året. Men ryska energiinnehav med hög dividendutdelning mer än kvitterade 

detta. Fonden har övervikt i Ryssland på grund av attraktiva värderingar och den positiva utsikten 

för energipriserna, även om geopolitiska risker begränsar nivån upp till vilken mottagarfonden är 

villig att övervikta marknaden.   

 

På landsnivå bidrog övervikten i Mexiko på grund av allt attraktivare värderingar till avkastningen då 

konsument- och industriaktier levererade stabila resultat.  Undervikten i Brasilien hjälpte också till 

då centralbanken var tvungen att aggressivt höja räntorna till följd av den kraftiga inflationsökningen.  

Stödet för president Bolsonaro har rasat på grund av hans hantering av pandemin och framhävt 

osäkerheten inför valåret.    

 

Portföljens positionering 

 

Positioneringen i sektorer sedan mitten av 2020 har följt återhämtningen av företagens resultat.  

Teknik- och energisektorerna var de första som återhämtade sig, därefter vissa industri-, 

konsumentvaru- och finansaktier. Ändringar i portföljen sedan början av 2021 har fokuserat på att 

minska positioner som hade haft en stark värdeutveckling och där den förväntade avkastningen 

hade minskat samt att öka positioner i företag som borde dra fördel av den rådande globala 

återhämtningen.   

 

Användningen av derivat 

 

Fonden använder inte aktivt derivat i placeringssyfte. Fonden har gjort vissa kortsiktiga innehav i 

MSCI EM Index-futurkontrakt under 2021 till stöd för en effektiv portföljförvaltning. 

 

Värdepapperslån och återköp av aktier 

 

Enligt JPMorgan Funds Prospectus är värdepapperslån tillåtna mellan intervallet 0–10 % med en 

högsta gräns på 10 %. Fonden har använt värdepapperslån under 2021 men inte återköp av aktier. 

 

Portföljen släpade efter jämförelseindexet under den första hälften av 2022. 

 

Exponeringen mot Ryssland var en betydande negativ faktor under perioden. Mottagarfondens 

övervikt i Ryssland under helåret 2021 drevs av attraktiva värderingar (utdelning) och en önskan om 

att ha en oljeexponering när den globala efterfrågan återhämtade sig, en position som gav portföljen 

en stark avkastning ifjol. Med hänsyn till de geopolitiska riskerna med att placera i Ryssland, minskar 

mottagarfonden vanligtvis Rysslands ranking i sin landsmodell från 1 till 2 (1 mest gynnad / 5 minst 

gynnad).  Följaktligen begränsade mottagarfonden övervikten till under 4 %.  När händelserna 

eskalerade den 22 februari minskade mottagarfonden vikten för Ryssland till neutral och senare till 

undervikt. Återstående positioner i innehav i Ryssland efter att den ryska aktiemarknaden stängdes 

(Gazprom, Sberbank, Severstal) värderades till verkligt värde nära noll.    

 

Resultatet påverkades av att mottagarfonden nte har någon exponering mot de oljekänsliga 

Gulfmarknaderna på grund av deras oattraktiva värderingar. Saudiarabien, Qatar, Förenade 

Arabemiraten och Kuwait har sjunkit med sammanlagt 126 räntepunkter under perioden. 
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Finansbolagen på oljerelaterade marknader har försämrat resultatet. Den geopolitiska risken i 

Ryssland realiserades i synnerhet i fråga om Sberbank som i slutändan måste värderas till verkligt 

värde nära noll. Även om mottagarfonden inte har några innehav i Gulfstaternas banker, som Saudi 

National Bank, på grund av oattraktiva värderingar, försämrade de resultatet då de reagerade på 

högre oljepriser. Mottagarfonden har bibehållit sin övervikt i finansbranschen under i 2022 i väntan 

på att resultatet kommer att stödjas av högre marginaler (p.g.a. stigande räntor) och starkare 

lånetillväxt.  Mottagarfonden har gjort ändringar i sin exponering mot finansbranschen under de 

senaste månaderna, men kommer inte att öka detta när vi går in i den sena cykeln. 

 

Aktieplaceringarna inom informationsteknik drog ned resultatet. Rysslands anfall mot Ukraina hade 

en följdeffekt på portföljens position i EPAM Systems, som grundats av en belarusisk medborgare 

och som har nästan 50 % av sina anställda i Vitryssland, Ukraina och Ryssland. Andra 

underpresterande IT-bolag var Sunny Optical och Silergy som såldes ner på grund av att placerare 

bytte bort snabbväxande teknikföretag. Singapore-noterade Sea Limited, ett e-handels- och 

spelbolag inom ASEAN-området, underpresterade på grund av oron för en avmattning i speltillväxt 

och ökande konkurrenstryck när företaget försöker lansera sin e-handelsplattform på flera nya 

marknader.  Innehavet i Sea har sedermera sålts bort. 

 

Aktieplaceringarna i Thailand, med övervikten i PTTEP i framkant, har varit en positiv sak. Aktien 

steg med 30 % under perioden på grund av att västvärlden försöker skärpa sanktionerna mot rysk 

energiexport och efterfrågan är fortsatt stark. 

 

Mottagarfondens innehav i finansbolag utanför Ryssland och Östeuropa bidrog till att förbättra de 

relativa ekonomiska utsikterna, i väntan på bättre räntenettomarginaler. Följaktligen bidrog 

innehaven i ett antal länder till detta, med Capitec Bank och FirstRand i Sydafrika, Credicorp i Peru, 

Bank Central Asia i Indonesien och Banorte i Mexiko bland de viktigaste. 

 

ESG-upplysningar 

 

Fonden iakttar informationsskyldigheterna enligt artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade 

upplysningar (Sustainable Finance Disclosure Regulation) och främjar bland annat miljörelaterade 

och/eller sociala egenskaper. 

 

Från och med datumet för fondens kategorisering som en artikel 8 fond har den uppfyllt "ESG 

Promote"-kriterierna och minst 51 % av tillgångarna (exklusive korta positioner genom derivat) har 

investerats i företag med positiva miljömässiga och/eller sociala egenskaper som följer god 

förvaltningspraxis mätt genom investeringsförvaltarens egenutvecklade ESG-poängmetod och/eller 

tredje parts data.  

 

Vid rapporteringsårsskiftet beaktade fondens underliggande investeringarna inte EU:s kriterier för 

miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Principen orsaka inte betydande skada är endast 

tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-

kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.  
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Portföljens positionering 

 

När tillväxtekonomierna normaliseras fortsätter portföljen att vara positionerad i vissa sektorer som 

bör gagnas av en expansion ”mitt i cykeln": finanssektorn där lånetillväxten och tillgångskvaliteten 

borde förbättras och högre räntor stödja marginalerna, energisektorn, där exponeringen har flyttats 

från Ryssland till länder som Thailand och Brasilien, och halvledarsektorn, i synnerhet inom 

specialiserade halvledare, halvledarfabriker och minnen. Alla tre sektorer är attraktivt värderade och 

bör erbjuda en attraktiv avkastning.   

 

Användningen av derivat 

 

Mottagarfonden använder inte aktivt derivat för placeringsändamål i fonden. Fonden har haft några 

kortsiktiga innehav i MSCI EM Index-futurer under den första hälften av 2022 med en effektiv 

portföljförvaltning som mål. 

 

Aktielån och aktieåterköp 

 

JPMorgan-fondprospektet anger att utlåning av aktier är tillåten från 0– 

10 % och 10 % är den maximala gränsen. Fonden har använt utlåning av aktier under den första 

hälften av 2022 men inte återköp av aktier. 
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Nyckeltal 

 

 

 

  

30.6.2022 30.6.2021 30.6.2020

EUR EUR EUR

Fondens värde 45 999 443,16 61 606 129,39 38 106 511,74

Avkastningsandelens (A) värde 1,0048 1,3506 1,0667

Tillväxtandelens (B) värde 1,3928 1,7974 1,3627

Antal utestående andelar:

Avkastningsandelar (A) st. 2 630 942,0868 3 204 478,1146 2 892 271,7260

Tillväxtandelar (B) st. 31 127 619,0408 31 867 266,8109 25 699 401,2728

Utbetald avkastning / A-andel 0,0454612 / 30.03.2022 0,05507222 / 29.3.2021 0,03851625 / 20.3.2020

Antal andelsägare 3 604 3 775 3 723

Fonden grundad / Registreringsland 23.10.2014 / Finland

Löpande kostnader 2,05 %

Fondandelens avkastning -22,51 %

Avkastning på index -15,25 %

Procentuell fördelning av fondens 

värde enligt andelsslag

Aktia Emerging Market Equity Select A 5,75 %

Aktia Emerging Market Equity Select B 94,25 %

Förvaltningsarvode* som uppburits av de 

fonder som utgör placeringsobjekt 

(uppskattning)

300 625,74

Portföljförvaltare Aktia Fondbolag Ab

*Innehåller förvarsarvode
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Resultaträkning 

 

 

 

 

 

Balansräkning 

 

 

 

  

1.7.2021 - 30.6.2022 1.7.2020 - 30.6.2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRINGAR

Nettointäkter från värdepapper -11 899 543,83 15 520 426,73

Övriga intäkter 0,08

Summa intäkter -11 899 543,75 15 520 426,73

KOSTNADER

Arvodeskostnader

   Till fondbolag -942 991,45 -1 007 834,81

       Förvarsprovisioner -15 173,93 -16 196,60

Övriga kostnader -661,37 -646,97

Räntekostnader -4 918,34 -2 496,88

Summa kostnader -963 745,09 -1 027 175,26

Räkenskapsperiodens vinst (förlust) -12 863 288,84 14 493 251,47

30.6.2022 30.6.2021

A K T I V A

Värdepapper till marknadsvärde 45 934 001,55 61 533 545,34

Kassa och fordringar på banker 196 805,77 342 169,49

Aktiva sammanlagt 46 130 807,32 61 875 714,83

P A S S I V A

Fondens värde

Fondens värde 45 999 443,16 61 606 129,39

Främmande kapital

Resultatregleringar 131 364,17 269 585,44

Passiva sammanlagt 46 130 807,33 61 875 714,83
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Noter till resultaträkningen 

 

 

 
 

 

 
Noter till balansräkningen 

 

 

 

1.7.2021 - 30.6.2022 1.7.2020 - 30.6.2021

Nettointäkter från värdepapper

Aktierelaterade poster

Överlåtelsevinster 4 507 148,35 1 895 709,67

Överlåtelseförluster 0,00 0,00

Icke-realiserade värdeförändringar -16 406 692,18 13 624 717,06

Sammanlagt -11 899 543,83 15 520 426,73

Utdelad och återinvesterad avkastning 179 880,31

Ökningar och minskningar av placeringarnas verkliga värde brutto

Aktierelaterade poster

Ökning av placeringarnas verkliga värde -13 552 402,16 13 026 503,44

Minskning av placeringarnas verkliga värde -2 854 290,02 598 213,62

Transaktionskostnader som hänför sig 

till placeringsfondens placeringar 0,00 0,00

30.6.2022 30.6.2021

Fondens värde 1.7. 61 606 129,39 38 106 511,74

Teckning av fondandelar 21 335 509,72 21 787 283,49

Inlösen av fondandelar -23 959 175,50 -12 601 037,00

Utdelning av avkastning -119 731,61 -179 880,31

Räkenskapsperiodens vinst / förlust -12 863 288,84 14 493 251,47

Fondens värde 30.6. 45 999 443,16 61 606 129,39

Beräkning av den utdelningsbara avkastningen

Utdelningsbara avkastningen / A - andelar 2 643 481,82

(totala fondkapitalet som tillhör A andelarna)
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Värdepappersportföljen 30.6.2022 

 

 

 
 

  

Antal St/nominellt Kurs EUR
Marknadsvärde 

EUR

Procent av fondens 

värde

EUR JP Morgan Emerging Markets Opportunities Fund X                                                     372 931,73 123,17 45 934 001,55 99,86 %

Sammanlagt 45 934 001,55 99,86 %

Värdepapper sammanlagt 45 934 001,55 99,86 %

Kassa och övriga tillgångar, netto 65 441,61 0,14 %

Fondens värde     45 999 443,16 100,00 %

Fondandelar
EUR Aktia Emerging Market Equity Select A                                                               2 630 942,09 1,0048 2 643 481,82 5,75 %

EUR Aktia Emerging Market Equity Select B                                                               31 127 619,04 1,3928 43 355 961,34 94,25 %

Aktia Emerging Market Equity Select

Värdepapper

Övriga värdepapper

Användning av derivat  *
01.07.2021 - 30.6.2022 EUR

Uppfyllandet av placeringsverksamhetens målsättningar 0,00 0,00 %

Hantering av risker förknippade med placeringsverksamheten 0,00 0,00 %

* (CESR 10/788 "Commitment Approach")

Fonden har inte använt värdepapperslåne- eller återköpsavtal.

Procent av fondens värde
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Principer för upprättande av placeringsfonders 
bokslut 

Fondernas resultat- och balansräkningar samt noterna till bokslutet har upprättats i enlighet med 

finansministeriets förordning (231/2014) av den 20 mars 2014. I enlighet med lagen om 

placeringsfonder har bokslutet upprättats med iakttagande av de bestämmelser om beräkning av 

placeringsfondens värde som ingår i placeringsfondens stadgar.  

Fondens värde beräknas genom att Fondens skulder dras av från Fondens tillgångar. Fondens 

värde anges i euro.  

Fonderna värderas till avslutskurserna på värderingsdagen som fås från det offentliga 

prisuppföljningssystemet.  

Aktier, aktierelaterade instrument och standardiserade derivatavtal som ingår i Fonden värderas till 

de senaste avslutskurserna i det offentliga prisuppföljningssystemet. Om ingen kurs finns tillgänglig 

används priset i den senaste värderingen. Låne- eller återköpsavtal om värdepapper värderas till 

marknadsvärdet av de värdepapper som utgör underliggande egendom.  

Obligationslån värderas till sitt marknadsvärde som utgörs av det offentliga 

prisuppföljningssystemets sista köpnotering av en relevant marknadspart vid värderingstidpunkten. 

Om ingen köpnotering finns tillgänglig för ett obligationslån värderas det till ett referenslån eller en 

referensränta med motsvarande löptid, till vilken adderas en riskpremie som fastställs av extern 

tjänsteleverantör. 

Penningmarknadsinstrument värderas till den på värderingsdagen noterade euriborräntan som 

närmast motsvarar penningmarknadsinstrumentets kvarstående löptid, till vilken adderas en 

värdepappersspecifik riskpremie. Riskpremien kan även vara negativ. Till räntebärande instruments 

marknadsvärde adderas upplupen ränta.  

Placeringsfonders och fondföretags andelar värderas till det senaste tillgängliga värdet av andelar i 

ifrågavarande placeringsfond eller fondföretag vid värderingstidpunkten. Andelar i de fonder som 

Fondbolaget förvaltar värderas till det värde som beräknas ifrågavarande bankdag utgående från 

avslutskurserna.  

Värdet på valutainnehav i Fonden omvandlas till euro enligt värderingsdagens avslutskurser vid 

värderingstidpunkten i det offentliga prisuppföljningssystemet.  

Om inget gängse marknadsvärde finns tillgängligt för placeringsobjektet eller om det är fråga om 

annat än ovan nämnt placeringsobjekt som är utan tillgängligt marknadsvärde värderas 

placeringsobjektet enligt objektiva principer som fastställts av Fondbolagets styrelse.  

Placeringsfonden Aktia Emerging Market Equity Select har en avvikande räkenskapsperiod som är 

1.7 – 30.6. Alla uppgifter om fonden baserar sig på 30.6.2022 värdeberäkning.   
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Underskrifter 

 

 

 

Helsingfors,                 /          2022      

 

        

   

Juha Hammarén  Jussi Kallasvuo  Timo Penttilä  

ordförande       

   

        

 

Anna Vaissi       

verkställande direktör      

   

     

 

 

Över utförd revision har idag avgivits berättelse.    

  

       

   

Helsingfors,                  /           2022     

  

       

  

KPMG Oy Ab      

Revisionssamfund      

        

      

  

Marcus Tötterman, CGR   
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Förteckning över använda bokföringsböcker 

 
Värdepapperstransaktioner i portföljhanteringssystemet / i elektroniskt format och i pdf-format  
Värdeberäkningsmaterial / i elektroniskt format och i pdf-format  
Tecknings- och inlösenstransaktioner i andelsägarregistret / i elektroniskt format och i pdf-format  

Elektroniska bankdokument / i elektroniskt format och i pdf-format 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


